
                                                                    

 
236.IL.2008

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a 
Finantelor  Publice  ...  a  fost  sesizat  de  Autoritatea  Nationala  a 
Vamilor  -Directia  Regionala  pentru  Accize  si  Operatiuni  Vamale 
Constanta-Serviciul  Antifrauda  Fiscala  si  Vamala-   prin  adresa 
nr.... cu privire la contestatia formulata de S.C. ... S.A. cu sediul 
in ....

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin 
Decizia  pentru  regularizarea  situatiei  nr.  ...  si  a  Procesului 
-verbal de control nr. ...,in suma de ... lei reprezentand.;

-Taxe vamale =... lei;
-majorari aferente=... lei;
-Comision  vamal=... lei;
-majorari aferente=... lei;
-T.V.A. = ... lei;
-majorari aferente=... lei;
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 207 din 

O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala.
Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ...  prin  biroul 

solutionarea  contestatiilor,  constatind  ca  in  speta  sunt  intrunite 
conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) 
privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este  competenta  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.-S.C.  ...  S.A   contesta Decizia de regularizare a situatiei 
nr.  ...  emisa  de  D.R.A.O.V.  ...  si  procesul  verbal  de  control 
nr. ... care a stat la baza intocmirii acestuia .

Contestatorul mentioneaza ca datoriile vamale si accesoriile 
aferente acestora nu reprezinta situatia reala la data controlului 
deoarece suma de ... lei reprezinta T.V.A. datorie vamala de ... lei 
care nu este datorat si nici accesoriile stabilite pentru acesta de ... 
lei.

In fapt la data controlului, contestatorul a pus la dispozitia membrilor 
echipei de control toate documentele solicitate de catre acestia asa cum 
rezulta  si din Nota de constatare inregistrata la sediul societatii sub nr. .... 
Dar, despre plata T.V.A. contabila societatii nu isi aminteste sa se fi facut 
discutii sau sa-i fi fost solicitate documentele prin care sa faca dovada 
efectuarii platilor aferente contractelor de leasing si operatiunilor vamale 
controlate si nici nu au fost puse  la dispozitia echipei de control la acea 
data.

Considera  ca  sunt  neconforme  cu  realitatea  inregistrarilor 
contabile ale societatii, calcularea si obligarea la plata sumei totale 
de  ...  lei,  reprezentand  T.V.A.si  accesorii  de  plata  aferente 
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acestuia, T.V.A. pentru care societatea a efectuat platile la data 
scadenta  a  ratelor  de  leasing,  conform  graficelor  de  plata  ale 
contractelor,anexand  in  acest  sens  xerocopiile  certificate  ale 
acestor documente.

S.C. ... S.A solicita  diminuarea cu suma de ... lei a valorii 
obligatiei de plata si  implicit  a adreselor de infiintare a popririlor 
asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti  din bancile ...,  ..., ..., 
Trezoreria si ....Societatea contestatoare considera ca toate actele 
si demersurile efectuate in baza contractelor de leasing KK-02 si 
KK-03, inregistrarile contabile si raportarile de la inceputul derularii 
acestor contracte si pana la inchiderea lor, au fost facute legal cu 
respectarea  legii,  numai  constatarea  neefectuarii  in  totalitate  a 
platilor externe catre finantatorul ...  nu poate imbraca  si califica 
drept  forma importului  definitiv  a  acestor  contracte,  pentru  care 
echipa de control a stabilit obligatii de plata si accesorii datorate 
acestora, pana la data controlului.

De asemenea contestatorul solicita suspendarea executarii 
silite  prin  poprire  a  conturilor  de  disponibilitati  banesti,  pana  la 
reglementarea  situatiei  privind  contestarea  documentelor  de 
control, si a deciziei de infiintare a obligatiilor de plata.

II.-Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale 
Constanta-  Serviciul  Antifrauda  Fiscala  si  Vamala-  prin 
Referatul  cu  propuneri  de  solutionare  nr....  face  urmatoarele 
mentiuni  cu  privire  la  contestatia  formulata  de  S.C.  ...  S.A   cu 
sediul in ....:

In  perioada  2003-2005  societatea  a  derulat  operatiuni 
suspensive  de  admitere  temporara  avand  la  baza   contracte 
comerciale de lohn.  Din anul  2005 si  pana in prezent  veniturile 
societatii au constat in inchirierea spatiilor de productie.

1.-Au fost supuse controlului operatiunile de import temporar 
in  regim  de  leasing  efectuate  cu  D.V.O.T 
nr. ... si ..., prin biroul vamal .... astfel:

-  D.V.O.T.  (I.M.  5  )  nr.  ...  termen  de  incheiere  ...  –  face 
obiectul  importului  temporar  in  regim  de  leasing  a  unor 
echipamente industriale si masini din Indonezia, pentru realizarea 
obiectului de activitate.Valoarea totala a bunurilor conform facturii 
externe definitive nr. ...  este de ....  USD, conditia de livrare CIF 
Romania.Operatiunea vamala de admitere temporara in regim de 
leasing  a  avut  la  baza  Contractul  de  leasing  nr.  ...,  incheiat  la 
sediul societatii cu nr. ..., contract incheiat intre P.T. ..., in calitate 
de finantator  si  S.C.  ...  S.A in calitate de utilizator  la o valoare 
totala de .... USD.

Valoarea reziduala este de .... USD si reprezinta 20 % din 
valoarea de intrare.

Graficul de plata cuprinde  doua rate: prima rata in valoare 
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de ...  USD si  a  doua rata  in  valoare de ...  USD,  contractul  de 
leasing fiind incheiat pe o perioada de 2 ani.

Prin  Actul  aditional  ...  la  Contractul  de  leasing 
nr. ..., s-a stabilit diminuarea valorii totale a Contractului de leasing 
de la valoarea de intrare de ... USD, la valoarea totala de ... USD 
si implicit  valoarea reziduala de la suma de ...  USD la valoarea 
reziduala in suma de ...  USD.La trei zile dupa  emiterea actului 
aditional  societatea  contestatoare  incheie  regimul  suspensiv  de 
admitere temporara efectuat cu D.V.O.T (IM.5) nr....,  partial  prin 
operatiunea de reexport efectuata cu ex .... la valoarea totala de ... 
USD cu D.V.I nr. .... la valoarea reziduala de ... USD.

Organul vamal considera ca prin modul in care s-a derulat 
Contractul de leasing ...  nu imbraca aspectul unei operatiuni de 
import temporar in regim de leasing ci a unei vanzari definitive.

-D.V.O.T.(IM.5)  NR.  ...-inregistrata  in  evidentele  biroului 
vamal Slobozia cu termen de incheiere ..., face obiectul  importului 
temporar  in  regim  de  leasing  a  doua  masini  de  cusut  din 
Indonezia.

Valoarea  totala  a  bunurilor  conform  facturii  proforma 
nr. ... este de ... USD , conditia de livrare .....

-  D.V.O.T.  (I.M.  5  )  nr.  ...-  termen de incheiere  ...  –  face 
obiectul importului temporar in regim de leasing a  ...buc. masini 
de cusut din Indonezia.Valoarea totala a bunurilor conform facturii 
proforma  nr....este  de  ...USD,  conditia  de  livrare 
...Constanta.Operatiunea vamala de admitere temporara in regim 
de leasing  de la pct. 2 si 3 au avut la baza Contractul de leasing 
nr. ...,inregistrat la sediul societatii cu nr. ....., contract incheiat intre 
...., in calitate de finantator si S.C. ..... S.A in calitate de utilizator la 
o valoare totala de ... USD.

Valoarea reziduala este de ...  USD si reprezinta 20 % din 
valoarea de intrare.

Graficul de plata cuprinde  doua rate: prima rata in valoare 
de ...  USD si a doua rata in valoare de ...  USD , contractul de 
leasing fiind incheiat pe o perioada de 1 an.

Conform  Contractului  de  leasing,  societatea  urma  sa 
plateasca un avans de 30 % , respectiv ... USD , suma care a fost 
achitata cu DPE nr. .... 

S.C. ... S.A incheie regimul de admitere temporara in regim 
de leasing efectuat cu  D.V.O.T. (I.M. 5 ) nr. ... si D.V.O.T. (I.M. 5 ) 
nr.  ....  prin   operatiunea de import  definitiv  efectuata cu  D.V.I. 
nr. ... la valoarea reziduala din Contractul de leasing nr..... de. ... 
USD

Organul  vamal  mentioneaza  ca  S.C.  ...  nu  a  respectat 
conditiile Contractului  de leasing in sensul ca nu a fost achitata 
nicio plata/rata contractuala la extern pana la data controlului cu 
exceptia  avansului de 30%.
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Contractul de leasing ... nu imbraca aspectul unei operatiuni 
de import temporar in regim de leasing ci a unei vanzari definitive.

Totodata  din  cele  trei  cazuri  prezentate  se  poate  trage 
concluzia  ca  in  nici  unul   S.C.  ...  S.A  nu  a  respectat  conditiile 
initiale avute in vedere la data autorizarii regimului respectiv.

Conform art.  10  lit.d.  din  O.G.  nr.  51/1997 utilizatorul  era 
obligat sa achite ratele de leasing in cuantumul valoric stabilit la 
termenele  prevazute  in  contractul  de  leasing,  si  sa  isi  asume 
pentru intreaga perioada, in lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea 
obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii 
sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, 
din  cauze  fortuite,  si  continuitatea  platilor  cu  titlul  de  rata  de 
leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing.

De  asemenea  organul  de  control  vamal  precizeaza  ca  in 
conformitate cu prevederile art. 155 din H.G. nr. 1114/2001 pentru 
aprobarea  Regulamentului  de  aplicare  a  Codului  vamal  al 
Romaniei,  regimul  vamal  suspensiv  inceteaza  daca  marfurile 
plasate sub acest regim sau, dupa caz,produsele compensatoare 
ori transformate obtinute primesc, in mod legal, o alta destinatie 
vamala sau un alt regim vamal.

Avand in vedere cele precizate mai sus organul de control 
vamal a intocmit Procesul verbal de control nr. ...  si Decizia pentru 
regularizarea  situatiei  privind  obligatiile  suplimentare 
nr. ....

2.-Referitor la solicitarea contestatorului de a fi reconsiderate 
masurile luate privind obligatiile de plata a T.V.A in suma de ...6 lei 
,organul  vamal   mentioneaza  ca   S.C.  ...  S.A  nu  a  respectat 
conditiile  Contractului  de  leasing,  graficul  de  plata  si  nu  a  fost 
achitata  nici  o  plata/  rata  contractuala  la  extern  pana  la  data 
controlului.

Conform  facturilor  anexate  la  dosarul  cauzei,  agentul 
economic a autofacturat in conformitate cu prevederile art. 155 pct.
4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ratele de leasing si 
taxa  pe  valoare  adaugata  aferenta  acestora.  TV.A.-ul  aferent 
ratelor de leasing a fost inregistrat in jurnalul pentru vanzari  2004 
si inclus  in decontul  privind T.V.A.  si  taxa pe valoare adaugata 
deductibila,  diminuand  T.V.A.  -ul  de  plata  din  decontul  privind 
T.V.A. din lunile iunie, august si decembrie 2004.

Organul  vamal  subliniaza  faptul  ca  s-a  constituit  T.V.A. 
deductibil pentru sume (rate) care in realitate nu au fost achitate 
niciodata, influentand datoriile reprezentand T.V.A.  ale societatii la 
bugetul de stat.

Totodata  se  mai  precizeaza  in  Referatul  cu  propuneri  de 
solutionare  ca  Deconturile  de  T.V.A.  depuse  la  contestatie  nu 
prezinta numarul si data de luare in evidenta a acestora, de catre 
Serviciul de T.V.A. din cadrul Directiei de Finante. 
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3.-Cu privire la afirmatia contestatoarei ca “nu isi aminteste 
sa se fi facut discutii sau sa-i fi fost solicitate documente prin care 
sa   facem  dovada  efectuarii  platilor  aferente  contractelor  de 
leasing si operatiuni vamale controlate” precizeaza ca echipa de 
control a solicitat toate documentele vamale si financiar contabile 
in legatura cu operatiunile verificate.

4.-Referitor  la  solicitarea  contestatoarei  cu  privire  la 
dispunerea suspendarii executarii silite prin poprire a conturilor de 
disponibilitati  banesti,  pana  la  reglementarea  situatiei  organul 
vamal considera ca aceasta este nefundamentata avand in vedere 
urmatoarele motive:

-capital social strain;
-asociatul unic cetatean sud corean;
-cuantumul sumelor stabilite;
-societatea nu mai deruleaza activitati specifice obiectului de 

activitate;
-din  anul  2005  si  pana  in  prezent  veniturile  societatii  au 

rezultat din inchirierea  spatiilor de productie.
Fata de cele prezentate mai sus organul vamal isi mentine 

punctul  de  vedere  privind  constatarile  si  masurile  dispuse   si 
mentionate in actul de control contestat.

III.-Luind in considerare constatarile controlorilor vamali 
din  cadrul  D.R.A.O.V.  ...,  documentele  existente  la  dosarul 
contestatiei precum si actele normative in vigoare in perioada 
invocata  de  contestatoare  si  organul  de  control  se  retin 
urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este de a stabili  daca in mod 
corect  si  legal,  reprezentantii  Directiei  Regionale  pentru 
Accize si Operatiuni Vamale ... au stabilit in sarcina  S.C. .... 
S.A   suma  de  plata  de  ...  lei  reprezentand  taxe  vamale, 
T.V.A. ,comisioane vamale  si , majorari de intarziere aferente 
calculate  la  valoarea  de  intrare  in  vama   pentru  bunuri 
importate in regim de admitere temporara avand in vedere ca 
aceasta nu a respectat conditiile de derulare a regimului de 
plasare a marfurilor.

In  fapt-S.C.  ...  S.A   in  perioada  2003  -2005  a  derulat 
operatiuni  vamale pe baza de contracte lohn.  Din  anul  2005 si 
pana  in  prezent  veniturile  societatii  au  constat  in  inchirierea 
spatiilor de productie.

Au  fost  supuse  controlului  de  catre  organele  de  control 
vamal  din cadrul D.R.A.O.V. ...,operatiunile de import temporar in 
regim de leasing efectuate cu D.V.O.T. nr. ...;.... si ....

1.-D.V.O.T.  nr.  ...-  termen  de  incheiere  ....,  face  obiectul 
importului  temporar  in  regim  de  leasing  a  unor  echipamente 
industriale si masini din Indonezia cu valoarea totala de ... USD.
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Operatiunea  vamala   de  admitere  temporara  in  regim  de 
leasing  a  avut  la  baza  Contractul  de 
leasing ...,contract incheiat intre P.T. ..., in calitate de finantator si 
S.C. ... S.A  in calitate de utilizator, la o valoare totala de ...  USD

Utilajele care au facut obiectul contractului de leasing au fost 
inregistrate in evidentele financiar contabile in contul de imobilizari 
corporale  213  “echipamente  tehnologice” la  intreaga  valoare  a 
contractului de ... USD, respectiv ... lei, in corespondenta cu contul 
167 “ alte imprumuturi si datorii asimilate” conform Notei contabile 
nr. ....

Deoarece bunurile au fost inregistrate la intreaga valoare la 
data  inregistrarii  D.V.O.T.,  valoarea  reziduala  nu  a  mai  fost 
evidentiata in contabilitate la data importului definitiv.

2.-D.V.O.T.  nr.  ...  termen  de  incheiere  18.07.2005,  face 
obiectul  importului  temporar  in  regim  de  leasing  a  doua  seturi 
masini de cusut din Indonezia cu valoarea totala de  ... USD .

3.-D.V.O.T.  nr.  ...  termen  de  incheiere  18.07.2005,  face 
obiectul importului temporar in regim de leasing a ...buc. masini de 
cusut din Indonezia cu valoarea totala de  ....USD . 

Operatiunile  vamale   de  admitere  temporara  in  regim  de 
leasing de la pct.2 si  3 au avut la baza  Contractul de leasing 
KK ...,contract incheiat intre P.T. ..., in calitate de finantator si S.C. 
.... in calitate de utilizator, la o valoare totala de ...  USD

Utilajele care au facut obiectul contractului de leasing au fost 
inregistrate in evidentele financiar contabile in contul de imobilizari 
corporale  213  “  echipamente tehnologice” la  intreaga valoare  a 
contractului de ... USD, respectiv ... lei, in corespondenta cu contul 
167 “ alte imprumuturi si datorii asimilate” conform Notei contabile 
nr. 19/30.06.2004.

Deoarece bunurile au fost inregistrate la intreaga valoare la 
data  inregistrarii  D.V.O.T.,  valoarea  reziduala  nu  a  mai  fost 
evidentiata in contabilitate la data importului definitiv.

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezulta ca 
societatea  contestatoare  nu  a  constituit  datorie  fata  de 
furnizorul  extern  iar  dobanda  aferenta  viitoarelor  rate  de 
leasing a fost  constituita si  inregistrata pe cheltuieli,  fara a 
anexa dovada ca ratele si dobanzile aferente au fost achitate.

Organul  de  solutionare  a  contestatiei  a  solicitat 
contestatorului prin adresa nr. ... sa trimita documentele prin 
care  s-au  facut  platile  la  data  scadenta  a  ratelor  de 
leasing( Dispozitie/Declaratie de plata externa).

Prin adresa de raspuns nr. ... inregistrata la D.G.F.P. ... sub 
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nr.... contestatoarea mentioneaza ca la data scadentei ratelor de 
leasing  a autofacturat ratele din scadentar si  a platit  T.V.A. -ul 
aferent acestora catre bugetul de stat, iar documentele de plata la 
care  a  facut  referire  in  contestatie  sunt  Deconturile  lunare  de 
T.V.A.  mentionand ca  plata s-a facut  prin  compensare in  luna 
depunerii decontului.
In  drept,  sunt  aplicabile  prevederile  O.G.  nr.  27/1997   privind 
operatiunile de leasing si societatile de leasing,Legea nr. 571/2003 
privind  Codul  fiscal  si  H.G.  nr.  1114/2001  pentru  aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Codului vamal  al Romaniei.

Pe de- o parte potrivit art. 27al(1) din O.G. nr.51/1997    :
   “ (1) Bunurile mobile care sunt introduse în ţara de către utilizatori,  persoane 
fizice sau juridice romane, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăţi de 
leasing,  persoane  juridice  străine,  se  încadrează  în  regimul  vamal  de  admitere 
temporară, pe toată durata contractului de leasing, cu exonerarea totală de la obligaţia 
de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale.”

Iar ,pe de alta parte in conformitate cu prevederile art. 10 din 
O.G. nr. 51/1997:

ART. 10
    Utilizatorul se obliga:
    a) sa efectueze recepţia şi sa primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
    b) sa exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi sa asigure 
instruirea personalului desemnat sa îl exploateze;
    c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul 
finanţatorului;
    d) sa efectueze plăţile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la 
termenele prevăzute în contractul de leasing;
    e)  sa suporte cheltuielile  de întreţinere şi  alte cheltuieli  care decurg din contractul  de 
leasing;
    f) sa îşi asume pentru intreaga perioada a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, 
totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv 
riscul pierderii, distrugerii  sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea 
plăţilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
    g) sa permită finanţatorului verificarea periodică a stării  şi  a modului  de exploatare a 
bunului care face obiectul contractului de leasing;
    h)  sa  îl  informeze  pe  finanţator,  în  timp  util,  despre  orice  tulburare  a  dreptului  de 
proprietate, venita din partea unui terţ;
    i) sa nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului;
    j) sa restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.

Deci,bunurile care  fac obiectul  celor 2 contracte de leasing 
incheiate  de   S.C.....  S.A  au  fost  plasate  in  regim de  admitere 
temporara leasing, dar conform art. 10 lit.d. din O.G. nr. 51/1997, 
utilizatorul  este  obligat  sa  achite  ratele  de  leasing  in 
cuantumul valoric si la termenele prevazute in contractul de 
leasing.

Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei cat si a raspunsului 
primit prin adresa nr. ... rezulta ca S.C..... S.A  prin facturile anexate la dosarul 
cauzei  a  efectuat  autofacturarea  conform  art.  155  pct.  4  din  Legea  nr. 
571/2003 , privind Codul fiscal  dar nu a achitat nicio plata/ rata contractuala la 
extern cu exceptia avansului de 30% achitat cu Dispozitia/Declaratia de plata 
externa/15.07.2004 .

Potrivit art.155 pct.4  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal :
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“4) Persoana impozabilă va emite o autofactură, în termenul stabilit la alin. (1), 
pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru, în condiţiile art. 128 alin. 
(10).”
 Iar , art. 128 al(1) din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal precizeaza:
Livrarea de bunuri
       “ (1) Prin livrare de bunuri se înţelege orice transfer al dreptului de proprietate asupra 
bunurilor de la proprietar către o altă persoană, direct sau prin persoane care acţionează în 
numele acestuia.”

Se  retine ca S.C. ... S.A nu a respectat conditiile impuse 
de  lege  privind  contractul  de  leasing  si  anume  obligatia 
prevazuta de art. 1 si art. 10 din O.G. nr.51/ 1997 de a plati 
periodic rata de leasing. 

Avand in vedere ca nu au fost respectati termenii contractuali 
aceasta  operatiune  nu  s-a  desfasurat  ca  o  operatiune  de 
leasing  ci ca  o vanzare definitiva,drept pentru care organul de 
control  vamal  a  respectat  prevederile  art  155  din  H.G.  nr. 
1114/2001,  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  aplicare  a 
Codului vamal  al Romaniei ,care precizeaza :

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  alta 
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  încasează  din  oficiu  de  birourile  vamale  în  baza  unui  act 
constatator,  iar  operaţiunea  se  scoate  din  evidenta  biroului  vamal.  Taxele  vamale  şi  alte 
drepturi  de import  datorate se determina pe baza elementelor de taxare în vigoare la data 
înregistrării declaraţiei vamale pentru acordarea regimului vamal suspensiv.

Cu privire la solicitarea contestatorului de a se diminua obligatia de 
plata cu  suma de ... lei  ce reprezinta T.V.A. in suma de ... lei si 
accesorii aferente in suma de ... lei pe care nu o considera ca fiind 
datorata, facem precizarea ca  aceasta suma a fost calculata in 
conformitate cu prevederile art. 126 (2) , art.140 (1)  si art 150(2) 
din  Legea  nr.  571/2003,  actualizata,  privind  Codul  fiscal  care 
precizeaza :

ART.  140(1)”Cota  standard  este  de  19% şi  se  aplică  asupra  bazei  de  impozitare 
pentru operaţiunile impozabile care nu sunt  scutite de taxă sau care nu sunt  supuse cotei 
reduse.”

Art.126(2) “ În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprinde şi importul 
de bunuri.”
  Art.150(2)”La  importul  de  bunuri,  plătitorii  taxei  pe  valoarea  adăugată  sunt 
persoanele  care  importă  bunuri  în  România.  Persoanele  fizice  datorează taxa pe  valoarea 
adăugată pentru bunurile introduse în ţară, potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora.”

Referitor la cererea contestatorului cu privire la suspendarea 
executarii  silite prin poprire a conturilor de disponibilitati  banesti, 
pana la reglementarea situatiei privind contestarea documentelor 
de control, si a deciziei de infiintare a obligatiilor de plata, facem 
precizarea  ca  aceasta  nu  este  de  competenta  biroului  de 
solutionare a contestatiei  potrivit art. 129 al(11) coroborat cu art. 
172  si  173  din  O.G.  nr.92/2003,  republicata  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare, care precizeaza:

(11) Împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii 
cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 172.
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ART. 172
    Contestaţia la executare silită
    (1) Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu 
încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în 
care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.
    (2)  Dispoziţiile  privind  suspendarea  provizorie  a  executării  silite  prin  ordonanţă 
preşedinţială prevăzute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile.
    (3)  Contestaţia poate fi  făcută şi  împotriva titlului executoriu în temeiul  căruia a fost 
pornită  executarea,  în  cazul  în  care  acest  titlu  nu  este  o  hotărâre  dată  de  o  instanţă 
judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă 
procedură prevăzută de lege.
    (4) Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură 
de urgenţă.

Fata  de  cele  prezentate,  organul  de  solutionarea  contestatiilor 
constata ca reprezentantii D.R.A.O.V. .... au procedat corect si legal la 
stabilirea  taxelor  vamale,  T.V.A.,  comisioanelor  vamale  si  accesoriilor 
aferente prin Decizia pentru regularizarea situatiei nr...., drept pentru care 
contestatia urmeaza a fi respinsa ca neantemeiata.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si  in temeiul 
art.27 al(1), art. 10 lit.d din O.G. nr. 51/1997   privind operatiunile de 
leasing si societatile de leasing, art.155 pct.4, art. 128 al(1) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 155 din H.G. nr. 1114/2001 privind 
aprobarea Regulamentului  de aplicare  a  Codului  Vamal  al  Romaniei  , 
coroborate cu art. 205, 207, 209, 210, si 216 alin. (1) din OG 92/2003® 
privind Codul de procedura fiscala.

Directorul Executiv al Directiei Generale a Finantelor 
Publice ...

                                            DECIDE:
Art.  1-  Respingerea   a  contestatiei  pentru  suma  de   suma 

de ... lei reprezentand ;
-Taxe vamale =... lei;
-majorari aferente=... lei;
-Comision  vamal=... lei;
-majorari aferente=... lei;
-T.V.A. = ... lei;
-majorari aferente=... lei;
Art.2.- Lipsa competentei materiale de a solutiona capatul de 

cerere  cu  privire  la  suspendarea  executarii  silite  prin  poprire  a 
conturilor de disponibilitati banesti, pana la reglementarea situatiei 
privind  contestarea  documentelor  de  control,  si  a  deciziei  de 
infiintare a obligatiilor de plata.

Art.  3.-  Prezenta decizie  poate fi  atacata la  Tribunalul  ...  in 
termen de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV ,
 

                                             ...
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