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                                    DECIZIA NR. 677/07.12.2009 

     privind soluţionarea contestaţiei formulate de 
                                         S.C. ”Z” S.R.L. din 
                                comuna Leţcani, judeţul Iaşi 
         înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului 

Iaşi sub nr....................... 
 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi prin adresa nr. ....... din 
26.10.2009, înregistrată la instituţia noastră sub nr............ asupra 
contestaţiei formulate de S.C. ”Z” S.R.L., cu sediul în comuna Leţcani, 
judeţul Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr. J22.........., 
cod de identificare fiscală RO ....................., administrator Sabbatini 
Piero. 
 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziilor pentru 
regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. .............., emise în baza Proceselor verbale de control nr. 
.................... de către Serviciul Inspecţie Fiscală şi Control Ulterior din 
cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi. 
 
  Întrucât prin contestaţia nr. ........., înregistrată la Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ............., S.C 
Z” S.R.L. nu a specificat cuantumul sumei totale contestate, 
individualizată pe categorii de impozite şi taxe, precum şi accesorii ale 
acestora, prin adresa nr. ............, organul de soluţionare competent a 
solicitat petentei să revină cu completări la contestaţie potrivit pct. 175.1 
din Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală. 
 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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  Cu adresa fără număr înregistrată la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ............, S.C. ”Z” S.R.L. JUD. 
IAŞI, precizează că suma totală contestată este în valoare totală de S lei 
şi reprezintă: 

- S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
- S lei – majorări de întârziere aferente taxei pe                

                                         valoarea adăugată. 
  Contestaţia este semnată de administratorul societăţii în 
persoana domnului Sabbatini Piero şi poartă amprenta ştampilei în 
original.   
  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în raport de data comunicării deciziilor contestate, 
respectiv 29.09.2009, aşa cum rezultă din confirmarea de primire 
anexată în copie la dosarul contestaţiei şi data depunerii contestaţiei, 
respectiv 21.10.2009, potrivit ştampilei registraturii Direcţiei Judeţene 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, unde a fost înregistrată sub nr. 
............ 
 
  Contestaţia este însoţită de Referatul motivat cu propuneri de 
soluţionare nr. .............., semnat de conducătorul organului care a 
încheiat actele atacate prin care propune respingerea contestaţiei 
formulate de S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, ca neîntemeiată. 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art.205, art.206, art.207 alin. (1) si art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa 
Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe 
asupra contestaţiei. 
 
  I. S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, formulează contestaţie 
împotriva Deciziilor pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal emise în baza Proceselor 
verbale de control nr. ……………………, motivând următoarele: 
 
  1. În data de 10.09.2009, printr-un apel telefonic dat de un 
reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Iaşi a fost solicitată, fără nici o adresă oficială, situaţia tuturor 
operaţiunilor vamale ale S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, pentru perioada 
2004 – 2007, societatea depunând în acest sens, de bună credinţă, 
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situaţia solicitată cu adresa nr. ……….., înregistrată la Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. .................. 
 
  2. După primirea şi verificarea datelor înscrise în adresă, S.C. 
”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, a primit în data de 21.09.2009 prin poştă Deciziile 
pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. ………….nsoţite de Procesele verbale de control  nr. 
…………….. 
 
  3. Contestatoarea menţionează faptul că deciziile pentru care 
formulează contestaţie au ca obiect operaţiunile vamale de admitere 
temporară cu exonerare totală de la drepturile de import nr. I 
………………., însă ţinînd cont de faptul că în conformitate cu prevederile 
art. 95 alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, 
în vigoare atât la data înregistrării operaţiunii vamale cu regim de 
admitere temporară, cât şi la data acordată ca termen de încheiere a 
operaţiunii, autoritatea vamală putea să dispună încheierea regimului 
vamal suspensiv încă din data de 26.10.2006 pentru declaraţia vamală 
nr. I 30108, respectiv din 23.12.2007 pentru declaraţia vamală nr. I 
31964, din 13.07.2008 pentru declaraţia vamală nr. I 1967, din 
02.02.2008 pentru declaraţia vamală nr. ............. şi respectiv din data de 
08.09.2008 pentru declaraţia vamală nr. ............ Societatea motivează 
faptul că autoritatea vamală avea şi obligaţia de a atenţiona agentul 
economic pentru reglementarea situaţiei privind operaţiunile în cauză, 
fără a se prevala de data iniţierii controlului vamal, de prevederile art. 100 
şi art. 284 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României. S.C. 
”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, mai menţionează faptul că nu a primit din partea 
autorităţii vamale nici un document cu privire la termenele de lichidare a 
operaţiunilor vamale cu regim de admitere temporară. 
 
  4. Pentru motivele invocate, petenta consideră că Deciziile 
pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal emise în baza Proceselor verbale de control sunt 
nelegale şi netemeinice solicitând anularea acestora, având în vedere 
obligaţia autorităţii vamale de a încheia din oficiu operaţiunile de admitere 
temporară. Pentru aceleaşi considerente, petenta susţine faptul că şi 
calculul majorărilor de întârziere aferente drepturilor calculate pentru 
operaţiunile specificate sunt nelegale. 
 
                    II. Organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei 
Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi- Serviciul Inspecţie 
Fiscală şi Control Ulterior, prin Deciziile pentru regularizarea situaţiei 
privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 5814, nr. 
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…………………, emise în baza Proceselor verbale de control 
nr……………………au constatat următoarele: 
  1. În data de 23.12.2005, S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, a 
solicitat plasarea sub regim vamal de admitere temporară cu exonerarea 
parţială de drepturi de import a unui senzor electronic de presiune – 
senzor de pierderi, expediat din Italia de către MARVIT SPA. În acest 
sens, societatea a depus la autoritatea vamală, prin comisionarul vamal 
S.C. “NOBLESS IMPEX” S.R.L. Iaşi, declaraţia vamală nr. …………… 
Valoarea în vamă a mărfii conform facturii nr. ……………, anexată 
declaraţiei vamale nr. ……………… a fost de 50 de euro, societatea 
depunând şi dovada de origine, respectiv certificatul de circulaţie a 
mărfurilor EUR. ………….. în baza căruia marfa a beneficiat de regim 
tarifar preferenţial aşa cum este el definit la art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 17 
din Protocolul nr. 4 România – UE. 
 
  În urma verificării documentelor anexate la declaraţia vamală 
..........., precum şi potrivit adresei nr. .......... a S.C. „Z” S.R.L. JUD. IAŞI, 
înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi 
sub nr. …………….., organele vamale au constatat că regimul de 
admitere temporară nu a fost încheiat în termenul acordat de autoritatea 
vamală, respectiv 23.12.2007, în conformitate cu prevederile art. 95 din 
Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, în vigoare la data 
vămuirii. 
 
  Având în vedere că regimul vamal de admitere temporară nu 
a fost încheiat în termenul acordat, organele vamale luând în considerare 
elementele de calcul de la data plasării sub regim vamal suspensiv prin 
Decizia de regularizare a situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite 
de controlul vamal nr. ……….. a stabilit în sarcina S.C. ”Z” S.R.L. JUD. 
IAŞI, o taxă pe valoarea adăugată în sumă de S lei, precum şi majorări 
de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de S lei, 
calculate pentru perioada 24.12.2007 – 21.09.2009. 
 
  2. La data de 10.02.2006, S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, a 
solicitat plasarea sub regim vamal de admitere temporară cu exonerare 
parţială de drepturi de import pentru diverse mărfuri expediate din Italia 
de către MARVIT SPA şi a depus la autoritatea vamală prin comisionarul 
vamal S.C.”NOBLESS IMPEX” S.R.L. Iaşi, declaraţia vamală nr. 
…………….. având ca termen de încheiere a operaţiunii data de 
02.02.2008. 
 
  Valoarea în vamă a mărfurilor conform facturii nr. ………… 
anexată la declaraţia vamală ……………. a fost 7970 de euro, mărfurile 



 
      

 
 

  

5

www.anaf.ro 

beneficiind de regim tarifar preferenţial potrivit prevederilor art. 16 alin. 
(1) lit. a) şi art. 17 din Protocolul nr. 4 România – UE. 
 
  Organele vamale, în urma verificării documentelor anexate la 
declaraţia vamală ……., precum şi a adresei nr. …….. a S.C. ”Z” S.R.L. 
JUD. IAŞI, înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi sub nr. ......... au constatat că regimul de admitere temporară 
nu a fost încheiat în termenul acordat de autoritatea vamală, respectiv 
02.02.2008, în conformitate cu prevederile art. 95 din Legea nr. 141/1997 
privind Codul vamal al României, in vigoare la data vămuirii. 
 
  Ca urmare, luând în considerare elementele de calcul de la 
data plasării mărfurilor sub regim vamal suspensiv, prin Decizia pentru 
regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. .............. a fost stabilită în sarcina S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, o 
taxă pe valoarea adăugată în sumă de S lei, precum şi majorări de 
întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de S lei, calculate 
pentru perioada 03.02.2008 – 21.09.2009. 
 
  3. La data de 26.10.2006, S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, a 
solicitat prin comisionarul vamal S.C. “NOBLESS IMPEX” S.R.L. Iaşi 
plasarea sub regim vamal de admitere temporară cu exonerare totală de 
drepturi de import a unei maşini pentru ansamblat supape expediată din 
Italia de către MARVIT SPA, drept pentru care a depus la autoritatea 
vamală declaraţia vamală nr. I 30108 având ca termen de încheiere a 
operaţiunii data de 20.10.2008. 
 
  Valoarea în vamă a mărfii conform facturii nr. ............. 
anexată la declaraţia vamală a fost de 1000 de euro, societatea a depus 
totodată şi dovada de origine, respectiv certificatul de circulaţie a 
mărfurilor .................. în baza căruia a beneficiat de regimul tarifar 
preferenţial aşa cum este el definit la art. 16 alin. (1) lit. a) şi art. 17 din 
Protocolul nr. 4 România – UE. 
 
  Din documentele anexate la declaraţia vamală nr. I 
.................., precum şi potrivit adresei nr. .......... a S.C.”Z” S.R.L. JUD. 
IAŞI, înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi sub nr. ……………., organele vamale au constatat faptul că 
regimul de admitere temporară nu a fost încheiat în termenul acordat de 
autoritatea vamală (20.10.2008) în conformitate cu prevederile art. 111 
din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, în vigoare la 
data vămuirii. 
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  Organele de inspecţie vamală, constatând faptul că regimul 
de admitere temporară nu a fost încheiat în termenul acordat, luând în 
considerare elementele de calcul de la data plasării mărfii sub regim 
vamal suspensiv, prin Decizia pentru regularizarea situatiei privind 
obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ............., a stabilit 
în sarcina S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, o taxă pe valoarea adăugată în 
sumă de S lei, precum şi majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea 
adăugată în sumă de S lei, calculate pentru perioada 21.10.2008 – 
21.09.2009. 
 
  4. La data de 08.09.2006, S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, a 
solicitat plasarea sub regim vamal de admitere temporară cu exonerare 
totală de drepturi de import pentru diverse maşini expediate din Italia de 
către MARVIT SPA, pentru care a depus la autoritatea vamală, prin 
comisionarul vamal S.C. “NOBLESS IMPEX” S.R.L. Iaşi declaraţia 
vamală nr. I 24871 având ca termen de încheiere a operaţiunii data de 
04.09.2008. Valoarea în vamă a mărfii conform facturii nr. ……… 
anexată declaraţiei vamale nr. ………….., a fost de 4.000 de euro, 
societatea depunând totodată şi dovada de origine, respectiv certificatul 
de circulaţie a mărfurilor ……………… în baza căruia marfa a beneficiat 
de regimul tarifar preferenţial aşa cum este el definit la art. 16 alin. (1) lit. 
a) şi art. 17 din Protocolul nr. 4 România – UE. 
 
  Organele de inspecţie vamală din analiza documentelor 
anexate la declaraţia vamală nr. ………, precum şi din adresa nr. 
52/14.09.2009 a S.C. ”Z” S.R.L.JUD. IAŞI, înregistrată la Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr.   , au 
constatat faptul că regimul vamal de admitere temporară nu a fost 
încheiat în termenul acordat de autoritatea vamală (04.09.2008) în 
conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 86/2006 privind Codul 
vamal al României, în vigoare la data vămuirii. 
  Luând în considerare elementele de calcul de la data plasării 
mărfurilor sub regim vamal suspensiv, organele de inspecţie vamală au 
emis Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. …………, prin care a stabilit în sarcina  
S.C. ”Z” S.R.L.JUD. IAŞI, o taxă pe valoarea adăugată în sumă de S lei, 
pentru neplata la termen fiind calculate majorări de întârziere în sumă de 
S lei, pentru perioada 05.09.2008 – 21.09.2009. 
 
  5. La data de 21.07.2006, S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, a 
solicitat plasarea sub regim vamal de admitere temporară cu exonerare 
totală de drepturi de import a unei maşini pentru asamblat supape 
expediată din Italia de către MARVIT SPA şi a depus la autoritatea 
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vamală, prin comisionarul vamal S.C. “NOBLESS IMPEX” S.R.L. Iaşi 
declaraţia vamală nr. I 19767, având ca termen de încheiere a operaţiunii 
data de 13.07.2008. Valoarea în vamă a mărfii conform facturii nr. 
…………, anexată declaraţiei vamale nr. …………. a fost de 1.000 de 
euro, societatea depunând totodată şi dovada de origine, respectiv 
certificatul de circulaţie a mărfurilor ............., în baza căruia marfa a 
beneficiat de regim tarifar prefenţial aşa cum este el definit la art. 16 alin. 
(1) lit. a) şi art. 17 din Protocolul nr. 4 România – UE. 
 
  Din documentele anexate la declaraţia vamală nr. I 19767 din 
21.07.2006 precum şi din adresa S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, nr. 
……………, înregistrată la  Direcţia Judeţeană pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ………….., organele de inspecţie vamală 
au constatat faptul că regimul de admitere temporară nu a fost încheiat în 
termenul acordat de autoritatea vamală (13.07.2008) în conformitate cu 
prevederile art. 111 din Legea nr. 86/2006, privind Codul vamal al 
României, în vigoare la data vămuirii. 
 
  Ca urmare, organele de inspecţie vamală luând în 
considerare elementele de calcul de la data plasării mărfurilor sub regim 
vamal suspensiv, au emis Decizia pentru regularizarea situţiei privind 
obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. …………., prin 
care au stabilit în sarcina S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, o taxă pe valoarea 
adăugată în sumă de S lei şi majorări de întârziere aferente taxei pe 
valoarea adăugată în sumă de S lei, calculate pentru perioada 
…………………. 
     

         III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie 
vamală, motivele prezentate de societate, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum şi prevederile actelor normative în vigoare, 
se reţin următoarele: 

 1. Referitor la taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei, 
cauza supusă soluţionării constă în a ne pronunţa asupra legalităţii 
stabilirii acestei sume în sarcina S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, în 
condiţiile în  care societatea, ca titular al operaţiunilor supuse 
regimului vamal de admitere  temporară a mărfurilor, nu a încheiat 
regimurile vamale în termenele acordate de autoritatea vamală. 

 
 În fapt, în perioada ...................., S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, 

a solicitat prin comisionarul vamal S.C. „NOBLESS IMPEX” S.R.L. Iaşi 
plasarea sub regim vamal de admitere temporară pentru diverse mărfuri 
expediate din Italia de către MARVIT SPA. 
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 Plasarea mărfurilor sub regim vamal de admitere temporară 
s-a făcut în baza următoarelor declaraţii vamale: 

 
 - ................, cu termen de încheiere a operaţiunii data de 

23.12.2007;   
  - ………….., cu termen de încheiere a operaţiunii data de 
02.02.2008; 
  - …………., cu termen de încheiere a operaţiunii data de 
13.07.2008; 
  - ……………, cu termen de încheiere a operaţiunii data de 
04.09.2008; 
  - ……………., cu termen de încheiere a operaţiunii data de 
20.10.2008. 
 
  Din documentele anexate la declaraţiile vamale enumerate 
mai sus, precum şi din adresa nr. .......... a S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, 
înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi 
sub nr. ………….., reiese faptul că regimul de admitere temporară nu a 
fost încheiat la termenele acordate de autoritatea vamală. 
 
  Întrucât S.C. ”Z” S.R.L. JUD. IAŞI, nu a respectat termenele 
limită acordate pentru încheierea operaţiunilor de admitere temporară 
organele de inspecţie vamală din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Accize 
şi Operaţiuni Vamale Iaşi – Serviciul de Inspecţie Fiscală şi Control 
Ulterior, au încheiat din oficiu aceste operaţiuni, stabilind totodată prin 
Deciziile pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. …………. din data de 21.09.2009, 
diferenţe de drepturi import în sumă totală de S lei, reprezentând taxa pe 
valoarea adăugată în sumă de S lei şi majorări de întârziere aferente în 
sumă de S lei. 
 
  În drept, referitor la controlul ulterior al declaraţiilor vamale, la 
art. 100 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al 
României, în vigoare la data controlului se precizează: 
 
  “(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la 
solicitarea declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea 
liberului de vamă, să  modifice declaraţia vamală. 
  […] 
  (5) În cazul în care se constată că a luat naştere o datorie 
vamală sau că au fost sume plătite în plus, autoritatea vamală ia 
măsuri pentru încasarea diferenţelor în minus sau rambursarea 
sumelor plătite în plus, cu respectarea dispoziţiilor legale.” 
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 Întrucât la art. 284 din acelaşi act normativ se stipulează că: 

„Operaţiunile vamale iniţiate sub regimul prevăzut de reglementările 
vamale anterioare intrării în vigoare a prezentului cod se finalizează 
potrivit acelor reglementări”, în speţă sunt aplicabile şi prevederile art. 
95 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al 
României, în vigoare până la data de 19 iunie 2006, astfel: 

 
 „ (1) Regimul vamal suspensiv aprobat se încheie atunci 

când mărfurile primesc  un alt regim vamal. 
            (2) Autoritatea vamală poate dispune, din oficiu, 

încheierea regimului vamal suspensiv atunci când titularul nu 
finalizează operaţiunile acestui regim în termenul aprobat.” 

 
 Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, 

aprobt prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, precizează: 
 

  Art. 155 
  „(1) Regimul vamal suspensiv încetează dacă mărfurile 
plasate sub acest regim sau, după caz, produsele compensatoare 
ori transformate obţinute primesc, în mod legal, o altă destinaţie 
vamală sau un alt regim vamal. 
                  (2) Dacă regimul vamal suspensiv nu încetează în 
condiţiile alin. (1), taxele vamale şi alte drepturi de import datorate 
se incasează din oficiu de birourile vamale în baza unui act 
constatator, iar operaţiunea se scoate din evidenţa biroului vamal. 
Taxele vamale şi alte drepturi de import datorate se determină pe 
baza elementelor de taxare în vigoare la data înregistrării declaraţiei 
vamale pentru acordarea regimului vamal suspensiv. 
  [...]” 
  Art. 156 
  „În cazul modificării scopului avut în vedere la acordarea 
regimului vamal suspensiv titularul acestui regim este obligat să 
solicite biroului vamal în evidenţa căruia se află operaţiunea, dacă 
este cazul, acordarea unui alt regim vamal sau unei alte destinaţii 
vamale.” 
 
  Faţă de actele normative invocate mai sus, se reţine faptul că 
S.C. „Z” S.R.L. JUD. IAŞI, avea obligaţia de a încheia operaţiunile de 
admitere temporară în termenele acordate de autoritatea vamală, 
termene specificate atât în autorizaţiile de admitere temporară cât şi în 
declaraţiile vamale anexate în copie la dosarul contestaţiei. 
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  Deoarece nu au fost respectate termenele limită acordate, 
legal organele vamale au procedat la încheierea din oficiu a operaţiunilor 
şi la recuperarea drepturilor de import pe baza elementelor de taxare de 
la data înregistrării declaraţiilor vamale, respectiv a taxei pe valoarea 
adăugată în sumă totală de S lei, prin Deciziile pentru regularizarea 
situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 
..............., emise în baza Proceselor verbale de control nr. ................... 
de către Serviciul Inspecţie Fiscală şi Control Ulterior din cadrul Direcţiei 
Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi. 
 
  Referitor la afirmaţia petentei potrivit căruia organele vamale 
puteau să dispună încheierea operaţiunilor vamale de admitere 
temporară la termenele acordate pentru încheierea regimului vamal 
suspensiv, având totodată şi obligaţia de a atenţiona agentul economic 
pentru reglementarea situaţiei, se reţine faptul că autoritatea vamală nu 
are această obligaţie, iar potrivit textelor de lege invocate, are dreptul ca 
din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la 
acordarea liberului de vamă să modifice declaraţia vamală. 
 
  Nici motivaţia contestatoarei că nu ar fi primit din partea 
autorităţii vamale nici un document cu privire la termenele de lichidare a 
operaţiunilor vamale cu regim de admitere temporară nu poate fi reţinută 
în soluţionarea favorabilă a contestaţiei deoarece termenele în cauză 
sunt specificate atât în autorizaţiile de admitere temporară cât şi în 
declaraţiile vamale de admitere temporară emise pe numele S.C. ”Z” 
S.R.L.JUD. IAŞI, ca titular al operaţiunilor. 
 
  Ca urmare se va respinge contestaţia, ca neîntemeiată, 
pentru acest capăt de cerere. 
 
  2. Referitor la majorările de întârziere în sumă totală de S 
lei aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de S lei, organul de 
soluţionare competent reţine faptul că organele vamale, au stabilit în 
sarcina petentei această obligaţie pentru perioada cuprinsă de la 
termenele limită de încheiere a operaţiunilor vamale şi până la data 
încheierii actelor administrativ fiscale atacate, în speţă fiind aplicabile 
prevederile art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel: 
  „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
  [...] 
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  (7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru 
fiecare zi de întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale.” 
   
  Se reţine faptul că societatea nu contestă cota de majorări de 
întârziere aplicată şi nu aduce nici un argument care să combată modul 
de calcul al acestora de către organele de inspecţie vamală. 
 
  Având în vedere prevederile legale redate mai sus, precum şi 
faptul că stabilirea majorărilor de întârziere în sarcina contestatoarei 
reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul, conform principiului de 
drept ”accesoriul urmează principalul” şi întrucât pentru taxa pe valoarea 
adăugată în sumă de S lei s-a respins contestaţia, urmează a se 
respinge contestaţia şi pentru majorările de întârziere în sumă de S lei 
aferente taxei pe valoarea adăugată, ca neîntemeiată. 
  Pentru considerentele invederate şi în temeiul art. 216 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr.2982/2009, Directorul coordonator al 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi 
 
     DECIDE: 

 
  Art.1 Respingerea, ca neîntemeiată a contestaţiei formulate 
de S.C. ”Z” S.R.L. din comuna Leţcani, judeţul Iaşi, pentru suma 
totală de S lei, reprezentând: 
 

- S lei – taxa pe valoarea adăugată; 
- S lei – majorări de întârziere aferente taxei pe                

                                         valoarea adăugată. 
 
  Art.2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi, spre a fi dusă la indeplinire. 
 
  În conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionarii contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac.  
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  Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, 
la Tribunalul Iaşi.   
 
  
 
 

 

 


