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DECIZIA nr.73/01.10.2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA S.R.L. 

înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……… 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a a fost sesizat de c�tre  
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a - Serviciul Antifraud� Vamal� 
prin adresa nr……. din 21.08.2007, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…….. din 
23.08.2007, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., cu sediul în 
Agigea, …………, CUI ………... 

 
Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile vamale stabilite prin Decizia pentru 

regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr......... 
din 23.07.2007 întocmit� de organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale pentru Accize 
�i Opera�iuni Vamale – Serviciul Antifraud� Vamal�, în cuantum total de ………. lei, 
compuse din: 

� ……… lei – T.V.A.; 
� ……… lei – major�ri de întârziere ; 

   
Contesta�ia a fost introdus� prin reprezentantul legal al societ��ii, fiind îndeplinite 

prevederile art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 
2007 �i a fost depus� în termenul prev�zut la art.207(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, actul atacat  a fost întocmit în data de 23.07.2007 iar contesta�ia a fost depus� la 
D.R.A.O.V. Constan�a fiind înregistrat� sub nr……../15.08.2007. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur� prev�zute la 
art.206 �i 209(1) din O.G. nr.92/2003 republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i 
s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la  Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni 

Vamale Constan�a  sub nr…….. din 15.08.2007, contestatara, prin reprezentantul s�u legal, 
formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei nr…….. din 23.07.2007  
solicitând anularea/desfiin�area acesteia �i, pe cale de consecin��, restituirea sumei de ……… lei 
reprezentând drepturi de import,  ca fiind nedatorat�. 
 În motivarea ac�iunii petenta sus�ine c� în mod eronat organele vamale au stabilit c� cele 
3 graifere importate în perioada 2004-2005 nu întrunesc condi�iile impuse la art.7 din O.G. 
nr.131/2000 pentru a beneficia de scutiri la plata drepturilor de import, întrucât nu pot fi utilizate 
în mod independent pentru realizarea obiectului de activitate al societ��ii, fiind ac�ionate 
hidraulic de utilajele pe care sunt instalate. 
 Deasemenea, petenta critic� �i aprecierea organului vamal potrivit c�reia, pentru a 
beneficia de facilit��i vamale, mijloacele fixe amortizabile trebuie s� fie utilizate ca atare sau 
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ata�ate la un mijloc fix amortizabil care a beneficiat în prealabil de facilit��ile Legii nr.99/2002, 
în vreme ce, în spe��, graiferele importate au fost instalate pe utilaje ce au fost achizi�ionate din 
import în regim normal, cu plata taxelor vamale. 
 În sus�inerea ac�iunii sale petenta afirm� c� toate cele trei opera�iuni de import care au 
format obiectul controlului întrunesc, în mod cumulativ, condi�iile impuse de textul art.7 din 
O.G. nr.131/2000, aprobat� prin Legea nr.99/2002, pentru a beneficia de facilit��i vamale. 
 Astfel, petenta afirm� c� bunurile ce au f�cut obiectul opera�iunilor de import sunt 
destinate utiliz�rii exclusive în port de c�tre societate, care, în calitate de operator portuar, 
presteaz� servicii de natura celor enumerate expres �i limitativ de art.7 din ordonan��. 
 Totodat�, petenta apreciaz� c� textul art.7 ce reglementeaz� acordarea de facilit��i nu 
con�ine distinc�ii de natura celor inserate de organul vamal în cuprinsul procesului verbal de 
control, respectiv nu distinge între mijloacele fixe amortizabile utilizabile ca atare sau ata�ate la 
un mijloc fix amortizabil care a beneficiat, în prealabil, de acelea�i facilit��i �i cele ata�ate la un 
mijloc fix amortizabil achizi�ionat din import în regim normal (cu plata taxelor vamale). 
    În opinia sa, textul de lege reglementeaz� scutirea de la plata drepturilor de import a 
ma�inilor, utilajelor, echipamentelor �i instala�iilor de lucru care reprezint� bunuri ce se 
constituie în active corporale amortizabile, afirmând c� aceast� condi�ie este îndeplinit� de cele 
trei graifere importate. 
 Pe de alt� parte, petenta afirm� c� dou� din cele trei opera�iuni de import verificate, 
respectiv cele din 20.01.2004 �i din 28.01.2004, au mai f�cut obiectul unui control similar, 
desf��urat anterior �i finalizat prin încheierea procesului verbal de control din data de 
05.11.2004, constatându-se c� opera�iunile au beneficiat în mod corect de scutiri la plata 
drepturilor de import în condi�iile art.7 din O.G. nr.131/2000. 
 În aceste condi�ii, petenta sus�ine c� efectuarea unui control similar, ulterior celui din 
2004, încalc� prevederile art.105 alin.(3) �i (4) din Codul de procedur� fiscal�, cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare. 
 În sus�inerea punctului s�u de vedere contestatara invedereaz� c�, la momentul efectu�rii 
importului din 20.01.2004 a constituit o garan�ie b�neasc� în vederea garant�rii execu�iei 
eventualelor obliga�ii de plat� aferente acestei opera�iuni. Întrucât dup� finalizarea opera�iunii  
garan�ia a fost restituit� integral, petenta este de p�rere c� acest fapt dovede�te c�, înc� de la acel 
moment s-a apreciat de c�tre organele vamale c� respectiva opera�iune beneficiaz� de facilit��ile 
reglementate de art.7 din ordonan�a nr.131/2000. 
 În finalul contesta�iei petenta afirm� c� a achitat integral datoria vamal� stabilit� prin 
actul atacat, motiv pentru care  solicit� ca, în situa�ia admiterii ac�iunii sale s� se dispun� �i în 
sensul restiturii sumelor pl�tite �i nedatorate.     
  

II.    În perioada 17-19.07.2007 societatea a f�cut obiectul unui control ulterior întreprins 
de organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Constan�a – Serviciul Antifraud� Vamal� pentru un num�r de 3 opera�iuni de import efectuate în 
20.01.2004, 28.01.2004 �i 22.12.2005, opera�iuni care au beneficiat de facilit��ile vamale 
reglementate de art.7 din O.G. nr.131/2000 privind instituirea unor m�suri pentru facilitarea 
exploat�rii porturilor, aprobat� prin Legea nr.99/2002. 

Urmare verific�rii s-a constatat c� prin cele trei opera�iuni societatea a importat 3 
buc.graifere care, în desf��urarea obiectului de activitate - comer�ul cu ridicata al de�eurilor �i 
resturilor de fier vechi, au fost montate pe un excavator �i pe o automacara achizi�ionate din 
import în regim normal, cu plata taxelor vamale. 

Aceste bunuri au fost înregistrate în eviden�a contabil� în contul 213  - mijloace fixe. 
Organul vamal a considerat c� pentru înregistrarea în contul de mijloace fixe, graiferele 

trebuiau s� îndeplineasc� cumulativ condi�iile prev�zute la art.3 �i 4 din Legea nr.15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat , respectiv: 

- valoarea de intrare mai mare decât limita stabilit� prin hot�râre a guvernului; 
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- durata normat� de utilizare mai mare de un an; 
- investi�iile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbun�t��irii parametrilor 

tehnici ini�iali, se înregistreaz� prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix. 
În opinia organului vamal, aceste prevederi nu au fost respectate în totalitate deoarece 

graiferele importate nu au m�rit valoarea contabil� a mijloacelor fixe pe care au fost instalate, iar 
potrivit art.3 din Legea nr.15/1994, activele corporale amortizabile sunt mijloace fixe, fiind 
considerat mijloc fix  “obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaz� ca atare”. 
 Organul vamal a considerat c� graiferele importate nu îndeplinesc condi�iile prev�zute la 
art.7 din ordonan�a nr.131/2000 privind instituirea unor m�suri pentru facilitarea exploat�rii 
porturilor, aprobat� prin Legea nr.99/2002, din urm�toarele considerente: 

- în conformitate cu pct.4.29 din O.M.F.P. nr.306/2002 pentru aprobarea Reglement�rilor 
contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, “contabilitatea sintetic� a 
imobiliz�rilor corporale se �ine pe categorii, iar contabilitatea analitic� se �ine pe fiecare obiect 
de eviden��, prin care se în�elege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate 
dispozitivele �i accesoriile acestuia, destinat s� îndeplineasc� în mod independent, în totalitate, o 
func�ie distinct�”.    
 Graiferele importate nu pot fi utilizate ca atare, în mod independent pentru realizarea 
obiectului de activitate al societ��ii, ele fiind ac�ionate hidraulic de c�tre utilajele pe care sunt 
instalate. 
 Faptul c� pe utilajele existente în gestiunea societ��ii, care au fost achizi�ionate în regim 
normal cu plata taxelor vamale, au fost  instalate graifere ce provin din import �i care nu pot 
func�iona f�r� a fi ac�ionate hidraulic de acestea, nu este suficient pentru ca bunurile importate s� 
beneficieze de facilit��ile vamale acordate de Legea nr.99/2002. 
  Organul vamal consider� c�, pentru a beneficia de facilit��i vamale, mijloacele fixe 
amortizabile trebuie s� fie utilizate ca atare sau ata�ate la un mijloc fix amortizabil care a 
beneficiat în prealabil de facilit��ile Legii nr.99/2002. 
 Având în vedere constat�rile efectuate, organul vamal a stabilit c�, în conformitate cu 
prevederile art.226 alin.1 lit.b) din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, s-a 
n�scut datoria vamal�, procedând la calcularea drepturilor de import în baza elementelor de 
taxare existente la momentul înregistr�rii declara�iilor vamale de import. 
 Au rezultat astfel drepturi vamale în cuantum de ......... lei constând în T.V.A., pentru 
care, în temeiul prevederilor art.255 (1) din Codul vamal, s-au calculat major�ri de întârziere în 
cuantum total de ......... lei, pân� la data de 20.07.2007. 
 În baza Procesului verbal de control încheiat în data de 20.07.2007,  organele vamale au 
întocmit Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal, nr......... din 23.07.2007.   
  
 
 III.  Având în vedere actele �i documentele existente la dosarul cauzei, motiva�iile 
petentei în raport de constat�rile organelor vamale, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� petenta beneficiaz� de facilit��ile vamale 

reglementate de O.G. nr.131/2000 privind instituirea unor m�suri privind facilitarea 
exploat�rii porturilor, aprobat� prin Legea nr.99/2002 pentru importul a 3 buc. graifere 
utilizate pentru înc�rcare fier vechi . 

  
În fapt,  în intervalul ianuarie 2004 - decembrie 2005 petenta a efectuat 3 opera�iuni de 

import graifere utilizate pentru înc�rcare fier vechi, pentru care a beneficiat de facilit��ile vamale 
acordate în baza art.7 din O.G. nr.131/2000 privind instituirea unor m�suri pentru facilitarea 
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exploat�rii porturilor, aprobat� prin Legea nr.99/2002, respectiv scutire de la plata drepturilor de 
import. 

Urmare controlului ulterior al opera�iunilor de punere în liber� circula�ie, organele 
vamale din cadrul Direc�iei Regionale pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a - Serviciul 
Antifraud� Vamal� au stabilit c� graiferele importate nu îndeplinesc condi�iile prev�zute la art.7 
din ordonan�a nr.131/2000 deoarece nu reprezint� mijloace fixe care s� fie utilizate ca atare, în 
mod independent, pentru realizarea obiectului de activitate al societ��ii, ele fiind ac�ionate 
hidraulic de c�tre utilajele pe care sunt instalate �i care au fost importate în regim normal, cu 
plata drepturilor de import. 

În opinia organelor vamale, pentru a beneficia de facilit��i vamale, mijloacele fixe 
amortizabile trebuie s� fie utilizate ca atare sau ata�ate la un mijloc fix amortizabil care a 
beneficiat în prealabil de facilit��ile Legii nr.99/2002. 

Petenta critic� punctul de vedere al organelor vamale sus�inând c� textul art.7 din lege nu 
con�ine asemenea interpret�ri, respectiv nu distinge între mijloacele fixe amortizabile utilizabile 
ca atare sau ata�ate la un mijloc fix care a beneficiat în prealabil de acelea�i facilit��i �i cele 
ata�ate la un mijloc fix amortizabil achizi�ionat din import, în regim normal (cu plata drepturilor 
vamale). 

Din punctul s�u de vedere, textul articolului reglementeaz� scutirea de la plata drepturilor 
de import a ma�inilor, utilajelor, echipamentelor �i instala�iilor de lucru care reprezint� bunuri ce 
se constituie în active corporale amortizabile, sus�inând c� bunurile pe care le-a importat se 
încadreaz� în aceast� arie. 

Totodat�, petenta sus�ine c� cele dou� opera�iuni derulate în anul 2004 au mai f�cut 
obiectul unui control similar, finalizat prin Procesul verbal de control din 05.11.2004 prin care  
s-a constatat  c� acestea au beneficiat în mod corect de scutiri de la plata drepturilor de import �i 
prin urmare, consider� c� noua verificare încalc� prevederile art.105 alin.(3) �i (4)  din Codul de 
procedur� fiscal� .    

În drept, potrivit prevederilor art.7 din O.G. nr.131/2000 privind  instituirea unor m�suri 
pentru facilitarea exploat�rii porturilor: 

“ Sunt scutite de la plata drepturilor de import, cu respectarea prevederilor legale, 
ma�inile, utilajele, echipamentele �i instala�iile de lucru, instala�iile de dirijare �i control al 
traficului, instala�iile utilizate pentru siguran�a naviga�iei �i protec�ia mediului, aparatele �i 
instala�iile de m�surare, control �i reglare, mijloacele de transport, cu excep�ia autoturismelor, 
�i piesele de schimb aferente, care reprezint� bunuri ce se constituie în active corporale 
amortizabile, conform prevederilor Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale �i necorporale, republicat�, cu complet�rile ulterioare, importate, pentru 
utilizarea exclusiv� în porturile prev�zute la art. 1 alin. (2), de c�tre administra�ia portului �i 
de c�tre acei operatori portuari care presteaz� urm�toarele servicii portuare:  

a) înc�rcare, desc�rcare, depozitare, stivuire, amarare �i sortare;  
 
Potrivit art.3 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale �i necorporale, republicat�, activele corporale amortizabile sunt mijloacele fixe, 
fiind considerat mijloc fix obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaz� ca atare �i care 
îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii: 

a) are  valoare de intrare mai mare decât limita stabilit� prin hot�râre a 
Guvernului; 

b) are o durat� normal� de utilizare mai mare de un an.   
 

La art.6 din Hot�rârea Guvernului nr.1553 din 18 decembrie 2003 privind reevaluarea 
imobiliz�rilor corporale �i stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, a fost stabilit�  valoarea 
de intrare a mijloacelor fixe, la care face trimitere art.3 alin.2 lit.a) din Legea nr.15/1994 privind 
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amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i necorporale, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, la 15.000.000 ROL (1.500 RON), începând cu data de 1 ianuarie 2004. 

 

 În spe��, din documentele existente la dosar rezult� c� în perioada ianuarie 2004 - 
decembrie 2005 societatea a importat urm�toarele bunuri: 

- polip mecanic cu dou� cabluri (graifer pentru înc�rcare fier vechi), în valoare de 
……… USD (…….. RON);  

- graifer hidraulic, în valoare de …….. USD (…….. RON); 
- graifer tip Fuchs, în valoare de …….. EUR (……. RON). 

Potrivit constat�rilor organelor vamale, aceste graifere au fost montate, în func�ie de 
opera�iunile efectuate, pe un excavator �i pe o automacara utilizate în desf��urarea obiectului de 
activitate - comer�ul cu ridicata al de�eurilor �i resturilor.   
    Conform informa�iilor furnizate de un produc�tor de utilaje de tipul celor men�ionate, 
macaraua cu graifer este destinat� mecaniz�rii opera�iei de înc�rcare – desc�rcare din depozitele 
cu produse lemnoase, fier vechi sau alte articole �i la înc�rcarea – desc�rcarea vagoanelor de cale 
ferat�.   
 Macaraua se compune dintr-o infrastructur�, �asiu autopropulsat pe pneuri �i o 
suprastructur�, platforma care se poate roti la 360º fa�� de �asiu �i pe care se monteaz� articulat 
în plan vertical, echipamentul de lucru. 

Ac�ionarea deplas�rii, rotirii platformei �i mi�c�rii echipamentului de  înc�rcare se 
realizeaz� hidraulic.  

Referitor la utilitatea excavatorului, conform aceleia�i surse, reiese c� utilajul este 
destinat execut�rii lucr�rilor de s�pare-înc�rcare, posibilitatea dot�rii cu o gam� divers� de 
echipamente interschimbabile (cupe de cur��at �i profilat canale, graifere pentru s�pare, 
înc�rcare, graifere polip cu gheare �i petale, dinte sacrificator, ciocan hidraulic), conferindu-i 
acestuia o arie larg� de utilizare. 

Potrivit acestor detalii tehnice rezult� c� graiferele sunt echipamente de lucru destinate 
execut�rii anumitor opera�iuni precum: s�pare, înc�rcare-desc�rcare, ridicare �i care se monteaz� 
pe utilaje speciale, fiind ac�ionate prin intermediul acestora. 

Din punctul de vedere al Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale �i necorporale, graiferele sunt mijloace fixe deoarece sunt obiecte ce se 
utilizeaz� ca atare, respectiv în starea �i potrivit destina�iei pentru care au fost construite. 

De�i aceste obiecte nu func�ioneaz� independent ci sunt ac�ionate mecanic sau hidraulic 
de utilajele pe care sunt instalate, acest fapt nu le poate exclude din categoria mijloacelor fixe. 

Un exemplu concludent în acest sens îl constituie ma�inile �i echipamentele pentru 
lucrarea �i cultivarea p�mântului de tipul plugurilor, grapelor, netezitoarelor �i nivelatoarelor 
care, de�i nu func�ioneaz� independent ci sunt tractate �i ac�ionate de tractoarele agricole la care 
sunt ata�ate, ele sunt clasificate ca mijloace fixe în grupa 2, subgrupa 2.1 – “Echipamente 
tehnologice (ma�ini, utilaje �i instala�ii de lucru)” în Catalogul privind clasificarea �i duratele 
normale de func�ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr.2.139/2004.   

Drept urmare, sintagma “utilizat ca atare” presupune utilizarea obiectului în starea în care 
se afl�, conform destina�iei �i tipului de opera�iuni pentru care a fost construit �i nu se refer� la 
modul de ac�ionare al acestuia . 

Urmând logica organului vamal s-ar putea deduce c� nici excavatoarele sau 
automacaralele nu pot fi considerate mijloace fixe deoarece, pentru executarea unui anumit gen 
de opera�iuni ele nu pot fi utilizate “ca atare”, f�r� a avea montate echipamente de lucru  
adecvate (cupe de cur��at �i profilat canale, graif�re pentru s�pare, înc�rcare, graif�re polip cu 
gheare �i petale, dinte sacrificator, ciocan hidraulic). 
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În consecin��, se re�ine a fi eronat� interpretarea organului vamal potrivit c�reia graiferele 
nu sunt mijloace fixe deoarece nu pot fi utilizate “ca atare”, întrucât sunt ac�ionate de utilajele pe 
care sunt instalate. 

Deasemenea, se re�ine a fi eronat� �i aprecierea organului vamal cu privire la faptul c� 
graiferele reprezint� investi�ii efectuate la mijloacele fixe în scopul îmbun�t��irii parametrilor 
tehnici ini�iali. 

Potrivit prevederilor pct.7 lit.d) din H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale �i necorporale: 

„Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul moderniz�rii acestora trebuie s� aib� 
urm�toarele efecte: 
    - s� îmbun�t��easc� efectiv performan�ele mijloacelor fixe fa�� de parametrii func�ionali 
stabili�i ini�ial; 
    - s� asigure ob�inerea de venituri suplimentare fa�� de cele realizate cu mijloacele fixe 
ini�iale”. 

Astfel, graiferele reprezint� echipamente de lucru interschimbabile destinate realiz�rii  
anumitor opera�iuni �i care se monteaz� pe utilaje în func�ie de tipul opera�iunii de executat: 
înc�rcare, desc�rcare, s�pare. F�r� ata�area acestor echipamente, utilajele pe care sunt instalate 
nu pot executa toat� gama de opera�iuni pentru care au fost proiectate �i construite, deci nu 
func�ioneaz� la parametrii stabili�i ini�ial,  situa�ie în care nu poate fi vorba de o “îmbun�t��ire” a 
performan�elor sau de ob�inerea de venituri “suplimentare” urmare ata��rii acestor echipamente 
de lucru. 

În Catalogul privind clasificarea �i duratele normale de func�ionare a mijloacelor fixe 
aprobat prin H.G. nr.2.139/2004 echipamentele de ridicat clasificate la grupa 2.3.6. - “Utilaje �i 
instala�ii de transportat �i ridicat”, subgrupa 2.3.6.8. - “Alte utilaje, instala�ii �i echipamente de 
transportat �i de ridicat, nereg�site în cadrul clasei 2.3.6.” au prev�zut� o durat� normal� de 
func�ionare între 8 �i 12 ani. 

În spe��, se re�ine c� graiferele sunt active corporale amortizabile definite ca atare de 
Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i necorporale, 
deoarece îndeplinesc condi�iile prev�zute de lege, respectiv: 

- sunt obiecte ce se utilizeaz� ca atare; 
- au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilit� prin H.G. nr.1553/2003 

(1.500 RON); 
- au o durat� normal� de utilizare mai mare de un an. 

Pe cale de consecin��, aceste echipamente întrunesc condi�iile prev�zute la art.7 din O.G.  
nr.131/2000 privind instituirea unor m�suri pentru facilitarea exploat�rii porturilor pentru a 
beneficia de scutire de la plata drepturilor de import, respectiv: 

� reprezint� bunuri ce se constituie în active corporale amortizabile, conform 
prevederilor Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale �i necorporale, republicat�, cu complet�rile ulterioare, 

� sunt utilizate exclusiv în portul Constan�a de c�tre petent� care, în desf��urarea 
obiectului de activitate - comer�ul cu ridicata al de�eurilor �i resturilor de fier vechi,  
presteaz� �i  servicii portuare precum:  

- înc�rcare, desc�rcare, depozitare, stivuire, amarare �i sortare. 
  

 Drept urmare, se re�ine ca fiind întemeiat� ac�iunea petentei, motiv pentru care urmeaz� a 
se admite contesta�ia sa formulat� împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal, nr…….. din 23.07.2007,  pentru drepturile 
vamale constând în T.V.A. în cuantum total de …….. lei  precum �i pentru obliga�iile fiscale 
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accesorii acesteia în sum� de ……… lei, cu consecin�a anul�rii în totalitate a acestui act 
administrativ fiscal.    
 

În privin�a solicit�rii referitoare la dispunerea restituirii drepturilor de import în cuantum 
de ......... lei,  achitate în baza Deciziei nr......... din 23.07.2007,  petenta urmeaz� a se adresa 
organului vamal în contul c�ruia au fost virate.  

   
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.210 �i 216 alin.(1) din Codul de 

procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat�,  se 
 

DECIDE: 
 

Admiterea contesta�iei formulate împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr……… din 23.07.2007, 
întocmit� de organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale pentru Accize �i Opera�iuni  
Constan�a, pentru suma total� de …….. lei, compus� din: 

� ……… lei – T.V.A. 
� ……… lei – major�ri de întârziere  

cu consecin�a anul�rii în totalitate a acestui act administrativ fiscal. 
 

 
 
 

                                              DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                   VASILICA MIHAI     
 
  
                                                                 
 
                         
                                                                                                 �EF SERVICIU 
                                                                                   SOLU�IONARE CONTESTA�II, 
                                                                                                EMILIA CRÂNGU�    
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