
MINISTERUL ECONOMIEI }I FINAN�ELOR  
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL� 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
               a jude�ului .............. 
 
 
 
             D E C I Z I A  Nr. 4/2008 
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
     S.C. “R” S.R.L. ..............  
       înregistrat� la D.G.F.P. a jud. .............. sub nr. .../...2008  
 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .............. a fost sesizat� prin adresa nr. -
----.2008 de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale .......... asupra contesta�iei 
depus� de S.C. ‘R’ S.R.L. .............., str. , CIF - --- reprezentat� de domnul avocat --- pe baza 
împuternicirii avoca�iale anexat� la contesta�ie. 
  Contesta�ia S.C. ‘R’ S.R.L. înregistrat� la organul emitent al actului administrativ fiscal 
atacat sub nr. --- din ---.2008, a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2007, 
formulat� împotriva deciziei de regularizarea situa�iei privind datoria vamal� nr. -----.2008 emis� 
de Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale .............. primit� prin po�t� cu 
confirmare de primire la data de ----.2008. 
 Ulterior, Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale .............., Biroul vamal 
.............., a recalculat prin Decizia de regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. ---.2008, primit� cu adresa nr. ---.2008 înregistrat� la DGFP 
.............. sub nr. ---.2008, major�rile de întârziere aferente datoriei vamale pâna la data 
declan��rii procedurii de faliment în baza sentin�ei nr. --/F din ---.09.2007 rezultând de plat� 
suma de --- lei. 
 Suma ce face obiectul contesta�iei este de --- lei cu titlu de taxe vamale, major�ri 
deîntârziere �i comision vamal.  
 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de art. 205(1) �i art. 209 alin. 
(1) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
în 2007, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului .............. prin compartimentul 
Solu�ionare contesta�ii este competent� s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 I. Prin contesta�ia f�r� num�r din 29.01.2008  S.C. ‘R’ S.R.L. .............. reprezentat� prin 
avocat ----în baza împuternicirii avoca�iale nu este de acord cu obliga�ia fiscal� în sum� de --- lei 
cu titlu de taxe vamale, major�ri de întârziere �i comision vamal considerând c� decizia este 
netemeinic� �i nelegal� deoarece nu specific� în mod cert la ce debit au fost calculate major�rile 
de întârziere. Societatea mai sus�ine c� "prin sentin�a civil� din 19.09.2007 pronun�at� în dosarul 
nr. ----/2007 s-a dispus deschiderea procedurii falimentului �i conform art. 41 din Legea nr. 
85/2006 nici o dobân d�, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuial�, numit� generic 
accesorii, nu va putea fi calculat� sau adaugat� crean�elor n�scute anterior datei deschiderii 
procedurii". 
 II. Prin decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr.--- din ----.01.2008 emis� de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i 
opera�iuni vamale .............. s-a stabilit în sarcina societ��ii ‘R’ S.R.L. .............. obliga�ia 
suplimentar� de plat� în sum� de -- lei reperezentând datorie vamal�în suma de --- lei (tax� 



vamal� = -- lei, comision vamal = -- lei �i taxa pe valoarea ad�ugat� = -- lei) �i major�ri de 
întârziere calculate pentru nerespectarea termenelor de plat� a datoriei vamale în sum� de -- lei,  
calculate pâna la data de 18.01.2008. 
 Ulterior, Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale .............., a recalculat prin 
Decizia de regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. -
--/21.02.2008 major�rile de întârziere aferente datoriei vamale pâna la data declan��rii procedurii 
de faliment în baza sentin�ei nr. ---/F din 19.09.2007 rezultând de plat� suma de --- lei. 
 Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei formulat� de S.C. ‘R’ S.R.L. 
.............. autoritatea vamal� consider� c� m�sura de recuperare a sumelor datorate bugetului de 
stat este perfect legal� �i trebuie s� continue pân� la finalizare. 
 III. Luând în considerare sus�inerile contestatoarei, constat�rile controlorului vamal �i 
actele normative aplicabile spe�ei în cauz�, se re�ine: 
 Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului .............. 
este s� se pronun�e dac� S.C. ‘R’ S.R.L. .............. datoreaz� bugetului consolidat al statului 
suma de --- lei cu titlu de datorie vamal� �i major�ri deîntârziere în condi�iile în care 
societatea are declan�at� procedura de insolven��, potrivit Legii nr. 85/2006, conform 
Sentin�ei nr. ---/F din 19.09.2007. 
  În fapt, prin contesta�ia formulat�, S.C. ‘’R’’ S.R.L. .............. consider� c� decizia 
contestat� este netemeinic� �i nelegal� deoarece nu se specific� în mod cert la ce debit au fost 
calculate major�rile deîntârziere cât �i comisionul vamal. Societatea mai sus�ine c� "prin sentin�a 
civil� din 19.09.2007 pronun�at�în dosarul nr. ----/2007 s-a dispus deschiderea procedurii 
falimentului �i conform art. 41 din Legea nr. 85/2006 nici o dobând�, majorare sau penalitate de 
orice fel ori cheltuial�, numit� generic accesorii, nu va putea fi calculta sau adaugata crean�elor 
nascute anterior datei deschiderii procedurii". 
 Prin decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. --- din 18.01.2008 emis� de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i 
opera�iuni vamale .............. s-a stabilit de plat� în sarcina societ��ii ‘’R’’ S.R.L. .............. 
obliga�ia suplimentar� de plat� în sum� de -- lei reperezentând datorie vamal� în sum� de -- lei 
(taxa vamal� = -- lei, comision vamal = -- lei �i taxa pe valoarea ad�ugat� = -- lei) �i major�ri 
deîntârziere aferente în sum� de -- lei, calculate pân� la data de 18.01.2008, contestat� de 
societate.  
 Datoria vamal� în sum� de --- lei stabilit� de autoritatea vamal� s-a datorat faptului c� 
societatea nu a încheiat regimul vamal suspensiv, aprobat prin autoriza�ia de perfec�ionare activ� 
emis� de c�tre DRV .......... cu termen de reexport 6 luni de la data plas�rii m�rfurilor în regim 
PAS pentru declara�iile vamale: -- din 10.11.2004, -- din 20.01.2005, --/20.01.2005, --
/03.02.2005, --/23.05.2005, --/31.05.2005, --/ 20.06.2005, --/07.07.2005, --/19.07.2005, --
/20.07.2005, --/ 26.07.2005, --4/01.08.2005, --/29.12.2005, --/23.01.2006, --/13.06.2006, --
/03.08.2006, --/01.10.2006, --/15.11.2006, --/29.12.2006, --.12.2006, --/29.12.2006, --
/17.10.2006,în condi�iile prev�zute de art. 111 alin. (1) din Legea nr.  86/2006 privind Codul 
vamal al României.  
 Ulterior, Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale .............., a recalculat prin 
Decizia de regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. -
-/21.02.2008 major�rile de întârziere aferente datoriei vamale pâna la data declan��rii procedurii 
de faliment în baza sentin�ei nr. --/F din 19.09.2007 rezultând de plat� suma de --- lei. 
 În drept, se fac aplicabile prevederile art. 111 alin. (2), art. 226 alin (1) lit. a) din Legea nr.  
86/2006 privind Codul vamal al României �i Titlului VIII, cap. 3 "Major�ri deîntârziere" din 



Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,în vigoare pentru perioada verificat�, astfel: 
 - S.C. ‘’R’’ S.R.L. .............. nu a încheiat "regimul vamal suspensiv", aprobat prin 
"autoriza�ia de perfec�ionare activ�" emis� de c�tre DRV ….i, cu termen de reexport 6 luni de la 
data plas�rii m�rfurilor în regim de "perfec�ionare activ� suspensiv", prelungit de c�tre BV 
.............., pe baza cererilor de prelungire depuse de titularul de opera�iune, pân� la data de 
31.12.2007, pentru declara�iile vamale: -- din 10.11.2004, -- din 20.01.2005, --/20.01.2005, --
/03.02.2005, --/23.05.2005, --/31.05.2005, -- din 20.06.2005, -- din 07.07.2005, -- din 
19.07.2005, -- din 20.07.2005, --/ 26.07.2005,-- din 01.08.2005, -- din 29.12.2005, --/23.01.2006, 
--/13.06.2006, --/03.08.2006, --/01.10.2006, --/15.11.2006, --/29.12.2006, --/29.12.2006  --
/29.12.2006, --/17.10.2006,în condi�iile prev�zute de art. 111 alin. (1) din Legea nr.  86/2006 
privind Codul vamal al României; 
 -  pentru ne încheierea regimului vamal sub care au fost plasate m�rfurile pâna la termenul 
limit� aprobat (31.12.2007) autoritatea vamal� a procedat la închiderea din oficiu a opera�iunilor 
deschise prin declara�iile vamale mai sus men�ionate stabilind de plat� datoria vamal� în sum� de 
-- lei, potrivit: 
  - art. 111 alin (2) din Codul vamal al României " Autoritatea vamal� ia toate 
m�surile necesare pentru a reglementa situa�ia m�rfurilor pentru care regimul vamal nu s-a 
încheiat în condiiile prev�zute.", art. 226 alin. (1) lit. a) din acela�i act normativ "Datoria vamal� 
la import ia na�tere �i prin: a) neîndeplinirea uneia dintre obliga�iile care rezult�, în privin�a 
m�rfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor temporar� sau din utilizarea 
regimului vamal sub care sunt plasate;" �i 
  - art.  382 din H.G. nr. 707/2006 "Dac� regimul vamal nu se încheie în condi�iile 
art. 111 din Codul vamal, biroul vamal de control întocme�te un proces-verbal de control pentru 
reglarea datoriei vamale, iar opera�iunea se scoate din eviden�e cu respectarea dispoziiilor art. 
516. 
 Drepturile de import datorate se determin� pe baza elementelor de taxare în vigoare la 
data accept�rii declara�iei vamale pentru acordarea regimului ini�ial."  ; 
 - autoritatea vamal�  a calculat pâna la data de 18.01.2008 major�ri de întârziere în suma 
de -- lei asupra datoriei vamale (taxe vamale, comision vamal �i taxa pe valoarea ad�ugat�) din 
fiecare declara�ie vamal� de import pentru care "regimul suspensiv" aprobat în baza "autoriza�iei 
de perfec�ionare activ�" emisa de DRV ...., cu termen de reexport 6 luni de la data plas�rii 
m�rfurilorîn regim de "perfec�ionare activ� suspensiv�", nu s-aîncheiat în condi�iile prev�zute la 
art. 111 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei; 
 - S.C. ‘’R’’ S.R.L. .............. i s-a deschis procedura de insolven�� la Legea 85/2006 
privind procedura insolven�ei prin sentin�a nr. --/F din 19.09.2007; 
 - ulterior, prin decizia de regularizarea situa�iei nr. -- din 21.02.2008 autoritatea vamal� a 
recalculat major�rile deîntârziere aferente datoriei vamale pâna la data declan��rii procedurii de 
faliment în baza sentin�ei nr. --/F din 19.09.2007 rezultând de plat� suma de -- lei, potrivit 41 
alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven�ei, "Nici o dobând�, majorare sau 
penalitate de orice fel ori cheltuial�, numit� generic accesorii, nu va putea fi adugat� crean�elor 
n�scute anterior datei deschiderii procedurii."  �i art.   122*1 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�,  "Pentru crean�ele fiscale n�scute 
anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolven�ei nu se datoreaz� �i nu se calculeaz� 
major�ri de întârziere dup� data deschiderii procedurii insolven�ei." 



 Fa�� de cele de mai sus se re�ine c�, autoritatea vamal� corect �i legal a stabilit datoria 
vamal� în sum� de -- lei, potrivit. art. 111 alin. (2), art. 226 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 86/2006 
privind Codul vamal al Românie �i major�rile de întârziere aferente  în sum� de -- lei, potrivit  
Titlului VIII, cap. 3 "Major�ri de întârziere" din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,în 
vigoare pentru perioada verificat�, urmeazã a se respinge ca neîntemeiata contesta�ia pentru 
aceast� sum�. 
 Având în vedere prevederile art. 111 alin. (2), art. 226 alin (1) lit. a) din Legea nr.  
86/2006 privind Codul vamal al României, art. 382 din H.G. 707/2006, Titlului VIII, cap. 3 
"Major�ri deîntârziere" �i art 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare 
pentru perioada verificat�, se 
 

D E C I D E: 
 
 1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. ‘’R’’ S.R.L. .............. 
pentru suma de -- lei  reprezentând datorie vamal� �i major�ri deîntârziere. 
 2. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept spre a fi 
dusã la îndeplinire.   
 3. Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
contestat� în termen de 6 luni de la primire la Tribunalul ............... 
   
 
                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
                                   
 
 
 
 
 
  
 
 

 


