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MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 

   DECIZIA NR. 10 
din 09.02.2007 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

Societatea ...... S.R.L.  
din localitatea Suceava, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a  jude�ului  Suceava sub nr. ...... din 12.09.2006 
 

 
 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  

fost  sesizat�  de  Direc�ia Regional� Vamal� Ia�i prin  adresa  nr. 
....../07.09.2006,  înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava sub  nr. ...... din 12.09.2006, cu privire la contesta�ia formulat� 
de Societatea ...... S.R.L. din localitatea Suceava, ......, jude�ul Suceava. 

Societatea ...... S.R.L. contest�  m�surile  stabilite  prin Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal, nr. ...... din 23.08.2006, emis� de Direc�ia Regional� Vamal� 
Ia�i – Serviciul supraveghere �i control vamal, în baza procesului verbal de 
control nr. ....../CUI/23.08.2006, privind  suma  de  ...... lei, reprezentând: 

-  ......lei taxe vamale; 
- ...... lei comision vamal; 

               -  ......lei T.V.A.; 
-  ......lei major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 

               -    ......penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
               -  ...... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

-     ...... lei penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
               -       ......penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
               -    ......penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 177 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art.175 �i 179 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
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I. Societatea ...... S.R.L. din localitatea din localitatea Suceava, 

prin contesta�ia formulat� men�ioneaz� c� prevederile invocate de organele 
vamale prin Procesul verbal de control �i Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal,  numerele ....../CUI 
/23.08.2006, nu pot fi aplicate retroactiv, �inând cont c� faptele s-au petrecut în 
perioada 2003 – 2005. 

De asemenea, men�ioneaz� c� nu a fost schimbat� destina�ia 
bunurilor pentru care s-a acordat scutirea de taxe vamale, iar valorificarea 
bunurilor s-a f�cut în baza prevederilor art. 69 lit. b) din O.G. nr. 59/2003 care 
prevede în mod expres scutirea de la plata drepturilor de import pentru „bunurile 
de orice natur� trimise cu titlu gratuit de o persoan� sau organiza�ie din afara 
României �i f�r� scop comercial din partea expeditorului, c�tre organiza�ii de stat 
sau alte organiza�ii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul 
Finan�elor Publice, în vederea cre�terii fondurilor colectate în cursul 
manifest�rilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor 
nevoia�e”, în magazine second - hand deschise de c�tre societate �i înregistrate la 
Administra�ia Finan�elor Publice Suceava, ca puncte de lucru ale societ��ii. 

Fondurile ob�inute au fost folosite pentru îndeplinirea 
principalului obiect de activitate al societ��ii, respectiv „asigurarea sau facilitarea 
asisten�ei medicale gratuite pentru bolnavii cu venituri mici, v�duve, orfani, 
persoane handicapate” din Spitalul de boli cronice din localitatea ......, jude�ul 
Suceava, cu 16 paturi, unul din proiectele societ��ii aflate în derulare, care ofer� 
bolnavilor toate serviciile în mod gratuit. 

Societatea men�ioneaz� c� în leg�tur� cu acest aspect s-a pronun�at 
�i Ministerul Finan�elor Publice  - Direc�ia Juridic�, prin adresa nr. ......, apreciind 
c� art. 69 lit. b) din O.G. nr. 59/2003 reglementeaz� �i posibilitatea valorific�rii 
acestor bunuri având în vedere scopul trimiterii acestora, respectiv „cre�terea 
fondurilor colectate”, cu condi�ia ca fondurile astfel ob�inute s� fie folosite în 
beneficiul persoanelor nevoia�e. 

Contestatoarea sus�ine c� nu se afl� în situa�ia de a fi înc�lcat 
prevederile art. 72 din O.G. nr. 59/2003. 

 
II. Direc�ia Regional� Vamal� Ia�i, prin Decizia pentru 

regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal,  nr. ....../CUI /23.08.2006, emis� în baza procesului verbal de control 
nr. ....../CUI /23.08.2006, a stabilit c� în perioada 01.12.2003 – 31.05.2005, 
Societatea ...... S.R.L. a importat în regim de scutire de la plata drepturilor de 
import, prin Biroul vamal Suceava, conform O.G. nr. 59/2003, diverse bunuri 
(îmbr�c�minte folosit�, înc�l��minte folosit�, mobilier folosit �i obiecte sanitare), 
primite ca dona�ii de la diverse asocia�ii de caritate din Elve�ia �i Olanda. 

Organele vamale au constat c� bunurile au fost recep�ionate de 
societate �i au primit urm�toarele destina�ii: 
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-  dona�ii c�tre diverse persoane fizice sau institu�ii (�coli, 
prim�rii, spitale, biserici); 

-   în scopuri proprii, pentru desf��urarea activit��ii Spitalului de 
boli cronice din comuna ......; 
                        -  valorificate în vederea desf��ur�rii activit��ii Spitalului de boli 
cronice din comuna ....... 

În urma verific�rii efectuate s-a stabilit c� valorificarea bunurilor 
s-a efectuat prin cele �ase magazine proprii second-hand, deschise în diverse 
localit��i din jude�ul Suceava. 

 
Organele vamale  precizeaz� c� în conformitate cu prevederile art. 

104 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, „m�rfurile 
puse în liber� circula�ie, care au beneficiat de drepturi de import reduse sau zero 
în func�ie de destina�ia lor final�, r�mân sub supraveghere vamal� pân� când 
condi�iile pentru acordarea tratamentului favorabil înceteaz� a mai fi aplicabile, 
precum �i în cazurile în care m�rfurile sunt exportate sau distruse. Supravegherea 
vamal� se încheie �i când m�rfurile sunt utilizate în alte scopuri decât cele 
prev�zute pentru aplicarea tratamentului favorabil, cu condi�ia achit�rii taxelor 
datorate la punerea în liber� circula�ie.” 

 
Prin actul de control s-a stabilit c� situa�ia opera�iunilor de import 

derulate în perioada 01.12.2003 – 31.05.2005 �i bunurile valorificate conform 
documentelor prezentate de c�tre administratorul societ��ii se prezint� astfel: 

 
NR. 
CRT. 

D.V.I. / DATA VALOAREA 
BUNURILOR 
IMPORTATE 

VALOAREA 
BUNURILOR 
VALORIFICATE 

1 I ....../23.12.2003 ...... EURO       ......  EURO 
2 I ....../24.02.2004        ......CHF        ...... CHF 
3 I ....../10.03.2004       ...... CHF        ......    CHF 
4 I ....../05.05.2004 ...... EURO            ......   EURO 
5 I ....../19.05.2004 ...... EURO - 
6 I ....../21.06.2004 ...... EURO ......  EURO 
7 I ....../12.07.2004       ...... CHF        ......  CHF 
8 I ....../15.09.2004       ......CHF        ......     CHF 
9 I ....../08.11.2004       ...... CHF        ......     CHF 

10 I ....../15.03.2005      ...... CHF            ......  CHF 
11 I ....../19.05.2005      ...... EURO            ......   EURO 

 
Organele de control precizeaz� c� scutirea drepturilor vamale de 

import s-a acordat în baza prevederilor art. 69 din O.G. nr. 59/2003, conform 
c�rora: 
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„(1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cât nu 
dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concuren�ei, sub rezerva 
dispozi�iilor art. 71 �i 72: 

a) bunurile de prim� necesitate importate de organiza�iile de stat 
sau de alte organiza�ii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de 
Ministerul Finan�elor Publice, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor 
nevoia�e; 

b) bunurile de orice natur� trimise cu titlu gratuit de o persoan� 
sau de o organiza�ie stabilit� în afara României �i f�r� scop comercial din partea 
expeditorului, c�tre organiza�ii de stat sau alte organiza�ii cu caracter caritabil sau 
filantropic desemnate de Ministerul Finan�elor Publice, în vederea cre�terii 
fondurilor colectate în cursul manifest�rilor caritabile ocazionale, organizate în 
beneficiul persoanelor nevoia�e; 

c) echipamentele �i materialele de birou trimise cu titlu gratuit de 
o persoan� sau de o organiza�ie stabilit� în afara României �i f�r� scop comercial 
din partea expeditorului, c�tre organiza�ii cu caracter caritabil sau filantropic 
desemnate de Ministerul Finan�elor Publice, în vederea utiliz�rii exclusiv pentru 
nevoile lor de func�ionare �i realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe 
care le urm�resc.” 

Articolul 72 din acela�i act normativ prevede c�: 
„(1) Organiza�iile care beneficiaz� de scutire de la plata 

drepturilor de import nu pot s� împrumute, s� dea în loca�ie sau s� cesioneze 
bunurile, echipamentele �i materialele men�ionate la art. 69 în alte scopuri decât 
cele prev�zute la art. 69 alin. (1) lit. a) �i b), f�r� ca autorit��ile vamale s� fie 
informate în prealabil. 

(2) În caz de împrumut, loca�ie sau cesiune c�tre o organiza�ie 
îndrept��it� s� beneficieze de scutire în baza art. 69 - 71, scutirea va continua s� 
se aplice cu condi�ia ca organiza�ia s� utilizeze bunurile, echipamentele �i 
materialele pentru scopurile pentru care a fost acordat� scutirea. Efectuarea 
împrumutului, loca�iunii sau cesiunii în alte situa�ii decât cele men�ionate mai sus 
atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele în vigoare 
la data schimb�rii destina�iei, la valoarea în vam� admis� de autorit��ile vamale la 
momentul importului.” 

În baza prevederilor art. ......, art. 226 alin. 1 lit.b �i art. 226 alin. 3 
din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, organele de control au 
calculat urm�toarele drepturi vamale de import: 

- ......lei taxe vamale; 
-    ...... lei comision vamal; 
- ......lei T.V.A.. 

Întrucât nu s-a putut stabili cu exactitate data valorific�rii 
bunurilor importate, organele vamale au considerat momentul na�terii datoriei 
vamale data depunerii declara�iei vamale de import. 

Pentru neplata în termen a datoriei vamale, organele vamale au 
calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere, astfel: 
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- ......lei dobânzi aferente taxelor vamale; 
-      ...... lei dobânzi aferente comisionului vamal; 
-  ......lei dobânzi aferente T.V.A.; 
-     ...... lei penalit��i aferente taxelor vamale; 
-       ......penalit��i aferente comisionului vamal; 
-      ......penalit��i aferente T.V.A.; 
-   ...... lei major�ri aferente taxelor vamale; 
-        ...... major�ri aferente comisionului vamal; 
-   ......lei major�ri aferente T.V.A.. 
 

III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  
având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  
vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la datoria vamal� în sum� de ...... lei, reprezentând 

......lei taxe vamale, ...... lei comision vamal, ......lei T.V.A., ......lei major�ri de 
întârziere aferente taxelor vamale, ......penalit��i de întârziere aferente 
comisionului vamal, ...... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, ...... lei penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale, 
......penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal �i ......penalit��i de 
întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� 
Societatea ...... S.R.L. din localitatea Suceava beneficiaz� de scutirea la plata 
drepturilor de import, acordat� în baza prevederilor Ordonan�ei 
Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata 
datoriei vamale, în condi�iile în care a schimbat destina�ia declarat� a 
bunurilor importate �i plasate în regim de scutire de la plata drepturilor de 
import. 

 
În fapt, Societatea ...... S.R.L. din localitatea Suceava a importat 

în perioada 01.12.2003 – 31.05.2005 diverse bunuri primite ca dona�ie de la 
diverse asocia�ii de caritate din Elve�ia �i Olanda, pentru care a beneficiat de 
scutirea la plata drepturilor vamale de import, în baza Ordonan�ei Guvernului nr. 
59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale. 

În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat c� o 
parte a bunurilor importate au fost valorificate prin cele �ase magazine proprii 
second – hand, deschise în diverse localit��i din jude�ul Suceava, astfel: 

 
NR. 
CRT. 

D.V.I. / DATA VALOAREA 
BUNURILOR 
IMPORTATE 

VALOAREA 
BUNURILOR 
VALORIFICATE 

1 I ....../23.12.2003 ...... EURO       ......  EURO 
2 I ....../24.02.2004        ......CHF        ...... CHF 
3 I ....../10.03.2004       ...... CHF        ......    CHF 



 
6 

4 I ....../05.05.2004 ...... EURO            ......   EURO 
5 I ....../19.05.2004 ...... EURO - 
6 I ....../21.06.2004 ...... EURO ......  EURO 
7 I ....../12.07.2004       ...... CHF        ......  CHF 
8 I ....../15.09.2004       ......CHF        ......     CHF 
9 I ....../08.11.2004       ...... CHF        ......     CHF 

10 I ....../15.03.2005      ...... CHF            ......  CHF 
11 I ....../19.05.2005      ...... EURO            ......   EURO 

 
Pentru bunurile valorificate organele vamale au considerat c� 

societatea nu beneficiaz� de scutirea la plata drepturilor vamale de import, 
întrucât a fost schimbat� destina�ia acestora �i au  stabilit urm�toarele obliga�ii 
c�tre bugetul de stat: 

- ......lei taxe vamale; 
-    ...... lei comision vamal; 
- ......lei T.V.A.. 

Pentru neplata în termen a datoriei vamale, organele de control au 
calculat urm�toarele accesorii: 

-  ......lei major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
               -       ......penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
               -  ...... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

-     ...... lei penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
               -       ......penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
               -    ......penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
În drept, la art. 69 din Ordonan�a Guvernului nr. 59 / 2003 

privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale se prev�d 
urm�toarele: 

 
„1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp 

cât nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concuren�ei, sub 
rezerva dispozi�iilor art. 71 �i 72: 

a) bunurile de prim� necesitate importate de organiza�iile de 
stat sau de alte organiza�ii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de 
Ministerul Finan�elor Publice, cu scopul de a fi distribuite gratuit 
persoanelor nevoia�e; 

b) bunurile de orice natur� trimise cu titlu gratuit de o 
persoan� sau de o organiza�ie stabilit� în afara României �i f�r� scop 
comercial din partea expeditorului, c�tre organiza�ii de stat sau alte 
organiza�ii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul 
Finan�elor Publice, în vederea cre�terii fondurilor colectate în cursul 
manifest�rilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor 
nevoia�e; 
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c) echipamentele �i materialele de birou trimise cu titlu gratuit 
de o persoan� sau de o organiza�ie stabilit� în afara României �i f�r� scop 
comercial din partea expeditorului, c�tre organiza�ii cu caracter caritabil 
sau filantropic desemnate de Ministerul Finan�elor Publice, în vederea 
utiliz�rii exclusiv pentru nevoile lor de func�ionare �i realizare a obiectivelor 
caritabile sau filantropice pe care le urm�resc. 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se în�elege prin 
bunuri de prim� necesitate bunuri indispensabile satisfacerii nevoilor 
imediate ale persoanelor, cum ar fi produsele alimentare, medicamentele, 
îmbr�c�mintea �i lenjeria de pat.” 

 
Aceste prevederi sunt preluate de Ordonan�a Guvernului nr. 29 / 

2004 pentru reglementarea unor m�suri financiare, publicat� în Monitorul Oficial 
nr. 90 din 31 ianuarie 2004, prin care s-a modificat acest articol, cu urm�torul 
con�inut: 

„Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atât timp cât 
nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concuren�ei, sub 
rezerva dispozi�iilor art. 71 �i 72: […] 
 

b) bunurile de orice natur� trimise cu titlu gratuit de o 
persoan� sau de o organiza�ie stabilit� în afara României �i f�r� scop 
comercial, din partea expeditorului, c�tre ministere �i alte institu�ii ale 
administra�iei publice centrale �i locale, organiza�ii sindicale �i patronale, 
alte organiza�ii cu caracter caritabil sau filantropic sau c�tre asocia�ii �i 
funda�ii, aprobate de Ministerul Finan�elor Publice, în vederea cre�terii 
fondurilor colectate în cursul manifest�rilor caritabile ocazionale, 
organizate în beneficiul persoanelor nevoia�e; 

c) echipamentele �i materialele de birou trimise cu titlu gratuit 
de o persoan� sau de o organiza�ie stabilit� în afara României �i f�r� scop 
comercial, din partea expeditorului, c�tre organiza�ii sindicale �i patronale, 
organiza�ii cu caracter caritabil sau filantropic sau c�tre asocia�ii �i funda�ii, 
aprobate de Ministerul Finan�elor Publice, în vederea utiliz�rii exclusiv 
pentru nevoile lor de func�ionare �i realizare a obiectivelor caritabile sau 
filantropice pe care le urm�resc;” 

   
La art. 72 din acela�i act normativ se prev�d urm�toarele: 
 
„(1) Organiza�iile care beneficiaz� de scutire de la plata 

drepturilor de import nu pot s� împrumute, s� dea în loca�ie sau s� 
cesioneze bunurile, echipamentele �i materialele men�ionate la art. 69 în alte 
scopuri decât cele prev�zute la art. 69 alin. (1) lit. a) �i b), f�r� ca autorit��ile 
vamale s� fie informate în prealabil. 

(2) În caz de împrumut, loca�ie sau cesiune c�tre o organiza�ie 
îndrept��it� s� beneficieze de scutire în baza art. 69 - 71, scutirea va 
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continua s� se aplice cu condi�ia ca organiza�ia s� utilizeze bunurile, 
echipamentele �i materialele pentru scopurile pentru care a fost acordat� 
scutirea. Efectuarea împrumutului, loca�iunii sau cesiunii în alte situa�ii 
decât cele men�ionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, 
taxele aplicabile fiind cele în vigoare la data schimb�rii destina�iei, la 
valoarea în vam� admis� de autorit��ile vamale la momentul importului.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� organiza�iile care 

beneficiaz� de scutire de la plata drepturilor de import nu pot s� împrumute, s� 
dea în loca�ie sau s� cesioneze bunurile în cauz� în alte scopuri decât cele 
prev�zute la art. 69 alin. (1) lit. a) �i b), f�r� ca autorit��ile vamale s� fie 
informate în prealabil. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� o parte 
din bunurile introduse în �ar� de Societatea ...... S.R.L. au fost valorificate prin 
cele �ase magazine proprii second – hand, deschise în diverse localit��i din 
jude�ul Suceava, motiv pentru care organele vamale au calculat drepturi vamale 
de import în sum� total� de ...... lei �i accesorii aferente de ......lei. 

Potrivit art. 73 din Ordonan�a Guvernului nr. 59 / 2003 privind 
unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale,  

„(1) Organiza�iile men�ionate la art. 69, care nu mai 
îndeplinesc condi�iile care le dau dreptul la scutire sau care inten�ioneaz� s� 
foloseasc� bunurile, echipamentele �i materialele scutite în alte scopuri decât 
cele prev�zute la art. 69, sunt obligate s� informeze autorit��ile vamale. 

(2) Bunurile, echipamentele �i materialele utilizate de 
organiza�iile care au încetat s� îndeplineasc� condi�iile care le dau dreptul la 
scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind 
cele în vigoare la data la care condi�iile înceteaz� a fi îndeplinite �i la 
valoarea în vam� admis� de autorit��ile vamale la momentul importului. 

(3) Utilizarea bunurilor, echipamentelor �i materialelor de 
c�tre organiza�iile care beneficiaz� de scutire, în alte scopuri decât cele 
prev�zute la art. 69, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele 
aplicabile fiind cele în vigoare la data schimb�rii destina�iei, la valoarea în 
vam� admis� de autorit��ile vamale la momentul importului.” 

 
Acest aspect este prev�zut �i la art. 394 alin. 2 din Regulamentul 

de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 1114/2001, care 
precizeaz�: 
 

„2) În cazul în care m�rfurile urmeaz� s� fie utilizate în alte 
scopuri decât destina�ia declarat� sau autoritatea vamal� constat� c� au fost 
utilizate în alte scopuri, sunt aplicabile prevederile art. 71 din Codul vamal 
al României. Elementele de taxare în baza c�rora se calculeaz� drepturile de 
import sunt cele în vigoare la data schimb�rii destina�iei, valoarea în vam� 
fiind cea declarat� la data importului. Încasarea drepturilor de import se 



 
9 

face în baza procesului-verbal de control sau, dup� caz, a actului constatator 
întocmit de autoritatea vamal�.” 
 
�i la art. 71 din Codul vamal al României, aprobat prin Legea nr. 141/1997, care 
stipuleaz�: 
 

„Importatorii sau beneficiarii importului de m�rfuri destinate 
unei anumite utiliz�ri, în cazul în care, ulterior declara�iei vamale, schimb� 
utilizarea m�rfii, sunt obliga�i s� în�tiin�eze înainte autoritatea vamal�, care 
va aplica regimul tarifar vamal corespunz�tor noii utiliz�ri.” 

 
Începând cu data de 19 iunie 2006 sunt aplicabile prevederile  art. 

226 alin. 1 lit. b �i alin. 3 din Legea nr. 86 / 2006 privind Codul vamal al 
României, unde se precizeaz� c�: 

„(1) Datoria vamal� la import ia na�tere �i prin: […] 
b) nerespectarea unei condi�ii care reglementeaz� plasarea 

m�rfurilor sub regimul respectiv sau acordarea unor drepturi de import 
reduse sau zero, în func�ie de destina�ia lor final�. […] 

 (3) Datoria vamal� se na�te fie în momentul în care obliga�ia a 
c�rei neexecutare genereaz� datoria vamal� înceteaz� a mai fi îndeplinit�, 
fie în momentul în care m�rfurile au fost plasate sub regimul vamal în 
cauz�, când se stabile�te ulterior c� o condi�ie stabilit� pentru plasarea 
m�rfurilor sub regimul respectiv sau pentru acordarea drepturilor de 
import reduse sau zero, în func�ie de destina�ia final� a m�rfurilor, nu a fost 
îndeplinit�.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� în cazul în care 

m�rfurile importate sunt utilizate în alte scopuri decât destina�ia declarat� 
autoritatea vamal� aplic� regimul vamal corespunz�tor noii utiliz�ri.  
 

Potrivit art. 144 lit. c) din Codul vamal al României, aprobat prin 
Legea nr. 141/1997, „utilizarea m�rfurilor în alte scopuri decât cele stabilite 
pentru a beneficia de scutiri, except�ri sau reduceri de taxe vamale” 
determin� na�terea datoriei vamale. 

Art. ...... din Legea nr. 86/ 2006 privind Codul vamal al României, 
aplicabil� începând cu data de 19 iunie 2006, prevede urm�toarele: 

„Titularii punerii în liber� circula�ie a m�rfurilor destinate 
unei anumite utiliz�ri, în cazul în care, ulterior acord�rii liberului de vam�, 
schimb� utilizarea m�rfii, sunt obliga�i s� în�tiin�eze în prealabil autoritatea 
vamal�, care va aplica regimul tarifar vamal corespunz�tor noii utiliz�ri.” 
 

Din cele prezentate se re�ine c� scutirea de la plata datoriei vamale 
se face cu condi�ia respect�rii destina�iei bunurilor sub care acestea au fost 
plasate. 
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Din actul de control atacat se re�ine c� societatea a valorificat o 
parte din bunurile importate prin cele �ase magazine proprii second – hand, 
deschise în diverse localit��i din jude�ul Suceava. 

Întrucât prin vânzarea bunurilor a fost schimbat� destina�ia 
declarat� a acestora, se trage concluzia c� în mod legal organele de control au 
anulat facilitatea fiscal� acordat� �i au procedat la calcularea drepturilor vamale 
de import aferente. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� prevederile 
invocate de organele vamale prin procesul verbal de control �i decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nu pot fi aplicate retroactiv, pe motiv c� faptele s-au petrecut în perioada 2003 – 
2005, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât 
controlul opera�iunilor s-a f�cut în cadrul termenului de prescrip�ie. 

Potrivit art. 61 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al 
României,  

„1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, într-o perioad� de 5 ani 
de la acordarea liberului de vam�, s� efectueze controlul vamal ulterior al 
opera�iunilor.” 

Aceste prevederi sunt preluate de art. 100 din Legea nr. 86 / 
2006 privind Codul vamal al României, unde se precizeaz� c�: 

„(1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, din oficiu sau la 
solicitarea declarantului, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea liberului 
de vam�, s� modifice declara�ia vamal�.” 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� Ministerul 

Finan�elor Publice – Direc�ia Juridic� apreciaz� conform adresei nr. 16.119 c� 
art. 69 lit. b) din O.G. nr. 59/2003 reglementeaz� �i „posibilitatea valorific�rii 
acestor bunuri având în vedere scopul trimiterii acestora, respectiv cre�terea 
fondurilor colectate, cu condi�ia ca fondurile astfel ob�inute s� fie folosite în 
beneficiul persoanelor nevoia�e”, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, întrucât, pe de o parte, Direc�ia Juridic� din cadrul Ministerului 
Finan�elor Publice, prin adresa men�ionat�, vine cu recomandarea solicit�rii 
punctului de vedere al direc�iei de specialitate, respectiv Direc�iei generale 
legisla�ie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, iar, pe de 
alt� parte, din textele de lege men�ionate rezult� c� pentru a fi scutite de la plata 
taxelor vamale bunurile în cauz� trebuie s� fie folosite pentru cre�terea fondurilor 
colectate în cursul manifest�rilor caritabile ocazionale �i nu pentru a fi 
comercializate.   

În acela�i mod �i-a exprimat punctul de vedere �i Direc�ia general� 
legisla�ie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, care, prin 
adresa nr. 272.944/15.12.20055,  precizeaz� urm�toarele: 

„În prezent actul normativ care reglementeaz� regimul fiscal 
aplicabil importurilor de bunuri provenite din ajutoare �i dona�ii cu caracter 
social, umanitar, religios, cultural, didactic �i sportiv este Ordonan�a Guvernului 
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nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Potrivit art. 73 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 59/2003, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, utilizarea bunurilor, echipamentelor �i 
materialelor de c�tre organiza�iile care beneficiaz� de scutire, în alte scopuri 
decât cele prev�zute la art. 69, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele 
aplicabile fiind cele în vigoare la data schimb�rii destina�ia, la valoarea în vam� 
admis� de autorit��ile vamale la momentul importului. 

Ca urmare, în condi�iile comercializ�rii bunurilor provenite din 
ajutoare �i dona�ii, scutite de la plata drepturilor de import, astfel cum sunt 
reglementate la art. 69 din Ordonan�a Guvernului nr. 59/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, importatorii au obliga�ia de a achita drepturile de 
import aferente, calculate la valoarea în vam� stabilit� de autorit��ile vamale. 

Preciz�m c� sensul dat art. 69 lit. b) din Ordonan�a Guvernului 
nr. 59/2003 nu este acela de a comercializa bunurile primite cu titlu gratuit, ci 
de a fi folosite în cadrul unor manifest�ri caritabile ocazionale organizate în 
beneficiul persoanelor nevoia�e, ocazii cu care se pot colecta fonduri (dona�ii)” 

De asemenea, Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor 
din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, prin adresa nr. ......din 06.02.2007, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  sub nr. 
...... din 07.02.2007, trimis� ca r�spuns la adresele noastre nr. ...... din 26.10.2006 
�i nr. ...... din 26.01.2007, precizeaz� urm�toarele: 

„Având în vedere c� Societatea ...... a comercializat bunurile 
importate prin magazinele proprii second hand, acesta nu a respectat procedura 
de colectare prev�zut� în actul normativ, respectiv organizarea de manifest�ri 
caritabile, în beneficiul persoanelor nevoia�e în vederea cre�terii fondurilor 
colectate. 

Acesta, întrucât, activitatea de comercializare a bunurilor 
importate în scutire de la plata drepturilor vamale în cadrul magazinelor second 
hand, nu poate fi asimilat� colect�rii de fonduri în cursul manifest�rilor 
caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoia�e.”  

Fa�� de cele prezentate se re�ine c� organele de control în mod 
legal au anulat facilitatea fiscal� acordat� �i au procedat la calcularea drepturilor 
vamale de import aferente bunurilor vândute, drept pentru care contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�. 

 
Referitor  la    suma  de  ......lei, reprezentând: ......lei major�ri 

de întârziere aferente taxelor vamale, ......penalit��i de întârziere aferente 
comisionului vamal, ...... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, ...... lei penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale, 
......penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal �i ......penalit��i de 
întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
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În fapt, organele vamale au calculat pentru neplata datoriei 
vamale în sum� de ...... lei, stabilit� prin decizia contestat�, accesorii în sum� 
total� de ......lei. 

 
În  drept,  în ceea ce prive�te accesoriile, sunt aplicabile 

prevederile art. 12, 13 �i 14 din Ordonan�a Guvernului nr. 61 / 2002 privind 
colectarea crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 

„Art. 12 
Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare 

debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […] 
Art. 13 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 

imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv.[…] 

Art. 14 
(1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 

altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a 
amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând 
cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termen de 
plat�. […]” 
 

Începând cu 01.01.2004 sunt aplicabile prevederile art. 114, 115 �i 
120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� la data 
de 24.06.2004 �i modificat� prin Legea  nr. 210/2005 privind aprobarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, articole 
care au devenit 115, 116 �i 121 printr-o nou� republicare a actului normativ la 
data de 26.09.2005, unde se stipuleaz�: 

 
„Art. 114 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 

debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere.[…]  

Art. 115 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 

imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.[…] 

Art. 120 
                       Penalit��i de întârziere 

(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
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scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru neachitarea în 

termen a obliga�iilor bugetare, contribuabilii datoreaz� major�ri �i penalit��i de 
întârziere. 

 Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� datoria vamal� 
în sum� de ...... lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente privind 
modul de calcul al acestora, aceasta datoreaz� �i suma de ......lei, reprezentând 
m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, major�rile �i penalit��ile în sum� de ......lei, aferente 
datoriei vamale stabilite suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar 
pentru datoria vamal� în sum� de ...... lei, care a generat aceste accesorii, cererea 
a fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile �i 
penalit��ile în sum� de ......lei. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor art. 69, 72 �i 73 din Ordonan�a Guvernului nr. 59 / 2003 
privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale,  Ordonan�ei 
Guvernului nr. 29 / 2004 pentru reglementarea unor m�suri financiare, art. 394 
alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin 
H.G. nr. 1114/2001,  art. 61, 71 �i 144 lit. c) din Codul vamal al României, 
aprobat prin Legea nr. 141/1997, art. 100, ...... �i 226 alin. 1 lit. b �i alin. 3 din 
Legea nr. 86 / 2006 privind Codul vamal al României, art. 12, 13 �i 14 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 61 / 2002 privind colectarea crean�elor bugetare, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat� la data de 24.06.2004 �i 
modificat� prin Legea  nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 
20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, articole care au devenit 115, 116 �i 121 
printr-o nou� republicare, coroborate cu prevederile art. 186 din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
                                   D E C I D E : 
    

        
- Respingerea contesta�iei formulat� de Societatea ...... S.R.L. 

din localitatea Suceava împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal  nr. ...... din 23.08.2006, 
emis� de Direc�ia Regional� Vamal� Ia�i – Serviciul supraveghere �i control 
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vamal, în baza procesului verbal de control nr. ....../CUI/23.08.2006, privind  
suma  de  ...... lei, reprezentând: 

-  ......lei taxe vamale; 
- ...... lei comision vamal; 

               -  ......lei T.V.A.; 
-  ......lei major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 

               -       ......penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
               -  ...... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

-     ...... lei penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
               -       ......penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
               -    ......penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
ca neîntemeiat�. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen 
de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 
 

 
  


