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        Decizia nr.17 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005            
 
                    
        Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iilor formulate de societatea 
comercial� X SRL, referitoare: 
1.Procesul verbal de control încheiat de organele de control din 
cadrul Serviciului de supraveghere �i lupt� împotriva fraudelor 
vamale Oradea, privind drepturile vamale, accesoriile aferente �i 
amenda contraven�ional� stabilit� prin procesul verbal de 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor.          
2.Actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului încheiat de organele de control din cadrul 
Biroului vamal de control �i v�muire la interior Baia Mare privind 
drepturile vamale �i soma�ia încheiat� de Direc�ia regional� vamal� 
interjude�ean� Arad privind drepturile vamale, acte încheiate în baza 
procesului verbal mai sus men�ionat. 
        Contesta�iile au fost depuse în termenul legal prev�zut la 
art.176 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
         Prin Legea nr.39/18.03.2004 a fost modificat art.II (1) din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea 
Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României, astfel: 
   ART. 2 “ (1) Pe data intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e 
de urgen��, atribu�iile specifice domeniului vamal, care revin 
Ministerului Finan�elor Publice din actele normative în vigoare, 
se preiau de c�tre Autoritatea Na�ional� de Control, cu excep�ia 
politicii vamale �i a actelor normative elaborate în realizarea 
acesteia, precum �i a valorific�rii bunurilor devenite 
proprietatea statului.” 
          Având în vedere aceste dispozi�ii legale, rezult� c�, începând 
cu data intr�rii în vigoare a acestui act normativ, Ministerul 
Finan�elor Publice nu a mai avut competen�a s� se pronun�e asupra 
contesta�iilor având ca obiect datoria vamal�. 
     In consecin��, dosarul contesta�iei a fost înaintat Autorit��ii 
Na�ionale de Control pentru a proceda conform dispozi�iilor în 
vigoare. 
     Intrucât prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.52/2004 
pentru modificarea alin.(1) al art.II din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind 
Codul vamal al României �i a art.16 din Ordonan�a de urgen�� a 
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Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor m�suri privind 
înfiin�area, organizarea, reorganizarea sau func�ionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, 
a altor organe de specialitate ale administra�iei publice centrale �i a 
unor institu�ii publice competen�a de solu�ionare a contesta�iilor 
formulate împotriva titlurilor de crean�� privind datoria vamala a fost 
stabilit� în favoarea organelor specializate din cadrul Ministerului 
Finan�elor Publice, Directia generala a finantelor publice a 
jude�ului Hunedoara, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei depus� de 
societatea comercial� X SRL având ca obiect datoria vamal�.  
         Dosarul contesta�iei a fost remis Direc�iei generale a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara de c�tre Direc�ia general� de 
solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, 
urmare trimiterii de c�tre Autoritatea Na�ional� de Control. 
         In vederea solu�ion�rii celor dou� contesta�ii, se va proceda la 
conexarea dosarelor, în conformitate cu prevederile punctului 8.3. 
din Ordinul ministrului finan�elor nr.2186/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare unitar� a procedurii de 
solu�ionare a contesta�iilor formulate împotriva m�surilor dispuse 
prin actele de control sau de impunere întocmite de organele 
Ministerului Finan�elor Publice, care stipuleaz�: “Pentru evitarea 
pronun��rii unor solu�ii contradictorii, în situa�iile în care 
organele competente au de solu�ionat dou� sau mai multe 
contesta�ii, formulate de aceea�i persoan� fizic� sau juridic� 
împotriva unor m�suri dispuse prin acte de control sau de 
impunere, încheiate de acelea�i organe sau de organe diferite 
de control din sistemul Ministerului Finan�elor Publice, vizând 
aceea�i categorie de obliga�ii fiscale sau tipuri diferite, dar care 
sub aspectul stabilirii cuantumului se influen�eaz� reciproc, se 
va proceda la conexarea dosarelor, dac� prin aceasta se 
asigur� o mai bun� administrare �i valorificare a probelor în 
rezolvarea cauzei.”. 
 
       I. Prin contesta�ia depus� împotriva procesului verbal în baza 
c�ruia Biroul vamal de control �i v�muire la interior Baia Mare a 
încheiat actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului, societatea arat� c� societatea comercial� Y SRL 
în sarcina c�reia trebuiau stabilite obliga�iile de plat� s-a desfiin�at 
ca subiect de drept în urma fuziunii prin absorb�ie cu societatea 
comercial� X SRL. Ca efect al fuziunii prin aborb�ie, societatea care 
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a fuzionat �i-a încetat existen�a, iar patrimoniul s-a transmis 
universal c�tre societatea absorbant�, aceasta din urm� devenind 
titulara drepturilor �i a bunurilor ce formau activul societ��ii 
absorbite, deci �i a facilit��ilor vamale de care a beneficiat 
societatea absorbit�. 
  
       II. In urma procesului verbal încheiat de organele de control din 
cadrul Serviciului de supraveghere �i lupt� împotriva fraudelor 
vamale Oradea, în baza c�ruia Biroul vamal de control �i v�muire la 
interior Baia Mare a încheiat actul constatator privind taxele vamale 
�i alte drepturi cuvenite bugetului, prin care au calculat în sarcina 
societ��ii comerciale Y SRL ca fiind datorate diferen�e de drepturi 
vamale ca urmare a faptului c� societatea a înstr�inat bunul importat 
în scutire de taxe vamale �i tax� pe valoarea ad�ugat�. Pentru 
aceste diferen�e au fost calculate major�ri, dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 
 
      III. Având în vedere sus�inerile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, documentele existente la dosar, precum �i 
actele normative invocate de contestatoare �i de organele de 
control, se re�in urm�toarele:   
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� pentru bunul preluat 
în urma fuziunii prin absorb�ie de societatea contestatoare - 
societatea comercial� X SRL - societate absorbant�, aceasta 
poate beneficia de facilit��ile instituite prin Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr.92/1997, cu modific�rile ulterioare. 
         Societatea comercial� Y SRL a fost înregistrat� la Registrul 
Comer�ului Maramure� în anul 1994. 
         Ulterior, societatea comercial� Y SRL a fost înregistrat� la 
Registrul Comer�ului Hunedoara în anul 2000. 
 In fapt, prin hot�rârea Adun�rii generale a asocia�ilor de la 
societatea comercial� Y SRL, asocia�ii au decis fuzionarea prin 
absorb�ie a societ��ii comerciale Y SRL cu societatea comercial� X 
SRL, prima în calitate de societate absorbit�, iar cea de a doua în 
calitate de societate absorbant�. 
          Prin fuziune societatea comercial� Y SRL se dizolv� f�r� 
lichidare, î�i înceteaz� existen�a ca persoan� juridic� �i transmite cu 
titlu universal la societatea absorbant� întregul patrimoniu în 
schimbul atribuirii de p�r�i sociale c�tre asocia�ii societ��ii absorbite.  
 Prin incheierea din anul 2000, judec�torul delegat la Oficiul 
Registrului Comer�ului al jude�ului Hunedoara a admis cererea 
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formulat� �i a dispus înscrierea în registrul comer�ului �i publicarea 
în Monitorul Oficial, a men�iunii referitoare la fuzionarea societ��ii 
comerciale X SRL cu societatea comercial� Y SRL, prima în 
calitate de societate absorbant�, iar cea de a doua în calitate de 
societate absorbit�. 
         Cu adresa din anul 2004, Oficiul Registrului Comer�ului de pe 
lâng� Tribunalul Hunedoara, comunic� faptul c�, societatea 
comercial� Y SRL a fost radiat� din Registrul Comer�ului în anul 
2000 ca urmare a fuziunii prin absorb�ie de c�tre societatea 
comercial� X SRL. 
 Potrivit art.244 din Legea nr.31/1990, Republicat�, privind 
societ��ile comerciale, se stipuleaz�: 
         “În cazul fuziunii prin absorb�ie, societatea absorbant� 
dobânde�te drepturile �i este �inut� de obliga�iile societ��ii pe 
care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile 
�i obliga�iile societ��ilor care î�i înceteaz� existen�a trec asupra 
noii societ��i astfel înfiin�ate.” 
 Fa�� de cele de mai sus se re�ine c�, fuzionarea celor dou� 
societ��i comerciale a avut ca efect încetarea existen�ei societ��ii 
comerciale Y SRL ca persoan� juridic�, �i nu a condus la apari�ia 
unei noi entit��i, persoan� juridic� cu patrimoniu propriu, patrimoniul 
acesteia trecând cu titlu universal la societatea absorbant� - 
societatea comercial� X SRL, bunul în cauza nefiind astfel 
înstr�inat, deoarece nu au trecut din patrimoniul unei persoane 
juridice în patrimoniul altei persoane juridice. 
           In drept, art.13 lit.a din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
nr.92/1997 privind stimularea investi�iilor directe prevede  
urm�toarele: 
 “Investitorii beneficiaz�  de urm�toarele facilit��i: 
 a) importul de bunuri mobile, corporale sau/�i 
necorporale, care constituie aport în natur�  la capitalul social 
al unei societ��i comerciale sau reprezint�  contribu�ia la o 
asocia�ie în participa�iune ori la o asocia�ie familial�, necesar� 
pentru realizarea obiectului  de activitate, este exceptat de la 
plata taxelor vamale �i de la plata taxelor pe valoarea 
ad�ugat�;” 
           Pentru aplicarea acestui  act normativ au fost elaborate 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investi�iilor directe, 
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.94/1998, care la pct.4 
precizeaz�: 
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 “Înstr�inarea bunului individual, constituind activ 
amortizabil, importat în regimul stabilit prin art. 13 lit. a) �i b) 
din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 92/1997, constituie 
schimbare de regim vamal potrivit reglement�rilor vamale �i se 
efectueaz� cu îndeplinirea tuturor obliga�iilor prev�zute de lege, 
determinate în conformitate cu noua încadrare ca regim vamal 
[...].” 
        Având în vedere cele men�ionate �i în temeiul art.185 
Ordonan�a Guvernului 92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�: “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau 
par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se 
încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere 
strict considerentele deciziei de solu�ionare” , 
pentru diferen�ele de drepturi vamale re�inute în sarcina societ��ii 
contestatoare, urmeaz� a se desfiin�a Actul constatator privind 
taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului. 
         De asemenea, conform principiului de drept accessorium 
sequitur principale, major�rile,dobânzile �i penalit��ile de întârziere 
urmeaz� debitul reprezentând diferen�e de drepturi vamale. 
         Cu privire la diferen�a dintre suma contestat� reprezentând 
drepturi vamale �i accesorii ale acestora stabilit� prin procesul 
verbal de control �i suma contestat� reprezentând drepturi vamale 
comunicate agentului economic prin soma�ie, aceasta urmeaz� a se 
respinge ca f�r� obiect, întrucât aceasta nu a f�cut obiectul actului 
atacat (procesul verbal de control).  
         Referitor la amenda contraven�ional�, aplicat� prin procesul 
verbal de contraven�ie conform art.386 lit.h din   Regulamentul de 
aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hot�rârea  
Guvernului nr.1114/2001, se re�ine faptul c� aceasta intr� sub 
inciden�a Titlului X Sanc�iuni Art.186 Dispozi�ii aplicabile din 
Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscala, 
care prevede: 
         “Dispozi�iile prezentului titlu se completeaz� cu 
dispozi�iile legale referitoare la regimul juridic al 
contraven�iilor.” 
         Prevederile art.387 alin.(2) �i alin.(3) din Regulamentul de 
aplicare a Codului vamal al României   aprobat  prin  Hot�rârea  
Guvernului nr.1114/2001, stipuleaz� : 
       “(2) Împotriva procesului-verbal de constatare �i 
sanc�ionare a contraven�iei, contravenientul poate formula 
plângere în termen de 15 zile de la comunicare. 
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       (3) Plângerea se depune la autoritatea vamal� din care face 
parte agentul constatator care o va înainta de îndat� la 
judec�toria în a c�rei raz� teritorial� s-a s�vâr�it contraven�ia .” 
 
 
         Având în vedere cele re�inute, în conformitate cu prevederile 
art. 185 din Ordonan�a Guvernului 92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscala, se  
 
                                               DECIDE: 
 
1. Desfiin�area Actului constatator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului privind drepturile vamale �i accesoriile 
aferente, urmând ca organele de specialitate s� încheie un nou act 
administrativ care va avea în vedere strict considerentele ar�tate. 
2. Respingerea contesta�iei formulat� de societatea comercial� X 
SRL pentru diferen�a dintre suma contestat� stabilit� prin procesul 
verbal de control �i suma contestat� comunicat� agentului economic 
prin soma�ie, ca fiind f�r� obiect. 
3. Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara se 
dezinveste�te s� solu�ioneze contesta�ia pentru cap�tul de cerere 
privind amenda contraven�ional�. 
 
 
  


