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DECIZIA NR .  1   
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2006  
 

                       Direc�ia General� a Finantelor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Direc�ia Regional� Vamal� Timi�oara - Serviciul 
Supraveghere �i Control Vamal, prin adresa nr. ... / ...2005, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 
...2005 asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva procesului 
verbal de control nr. ... /...2005 încheiat de Direc�ia Regional� Vamal� 
Timi�oara - Serviciul Supraveghere �i Control Vamal privind virarea la 
bugetul de stat a sumei de ...  lei, reprezentând : 
         - ...  lei – penalit��i taxe vamale; 
         - ... lei – penalit��i TVA în vam�.  
                        Procesul verbal de control nr. ... a fost încheiat de organele 
de control din cadrul Direc�iei Regionale Vamale Timi�oara - Serviciul 
Supraveghere �i Control Vamal în data de ...2005, iar contesta�ia a fost 
depus� personal de SC X SRL la Direc�ia Regional� Vamal� Timi�oara, 
fiind înregistrat� sub nr. ... / ...2005.  
  
                      Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� 
s� se pronun�e pe fond asupra contesta�iei depus� de SC X SRL.  
 
                      I. Prin contesta�ia formulat�, SC MOGYI ROMANIA SRL 
invoc� în sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
                       În fapt, petenta arat� c� prin procesul - verbal de control s-
au stabilit în sarcina societ��ii plata penalit��ilor de întârziere în cuantum de 
...  lei, penalit��i care de fapt reprezint� accesorii ale "crean�ei principale",  
stabilite  prin procesul - verbal de control anterior cu nr. ... /...2005, deci 
baza calculului acestor penalit��i este cuprins� în PV de control nr. ... / 
...2002. 
                         Petenta sus�ine c� prin sentin�a civil� nr. .../...2005, 
definitiv� �i executorie la aceasta dat�, instan�a admite ac�iunea formulat� 
de societate �i anuleaz� decizia DGFP Cara� - Severin, precum �i Procesul 
- Verbal de Control nr. ... /...2005. 
                         Societatea contestatoare consider� c� penalit��ile sunt 
netemeinice �i nelegale întrucât nu au la baza o crean�a cert�, lichid� �i 
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exigibil�, iar f�r� aceasta inspectorii din cadrul DRV Timi�oara, nu aveau 
dreptul de a mai calcula aceste penalit��i. 
                          În concluzie, petenta solicit� anularea procesului-verbal 
de control nr. ... /...2005 ca flind netemeinic �i nelegal precum �i exonerarea 
de la plata penalit��ilor. 
 
                       II. Prin procesul verbal de control nr. ... /...2005 încheiat 
de Direc�ia Regional� Vamal� Timi�oara - Serviciul Supraveghere �i 
Control Vamal, s-au constatat urm�toarele : 
                        Organele constatatoare au calculat penalit��i de întârziere în 
cuantum de ...  lei, penalit��i care de fapt reprezint� accesorii ale bazei 
principale, stabilite ini�ial prin procesul - verbal de control anterior cu nr. ... 
/...2005. 
                        Ini�ial prin procesul - verbal de control nr. ... /...2005 au fost 
stabilite în sarcina societ��ii, la data de ...2002 diferen�e de drepturi vamale 
în sum� de ...  lei vechi ( ROL), compus� din : 
         - ...  lei vechi ( ROL) –  taxe vamale; 
         - ...  lei vechi ( ROL) – TVA în vam�; 
                        În urma controlului ulterior s-a constatat c� pentru datoria 
vamal� stabilit� prin  procesul - verbal de control nr. ... /...2005, societatea 
datoreaz� penalit��i de întârziere. 
                       În consecin��, organele vamale au procedat la calcularea de 
penalit��i de întârziere în sum� total� de ... lei, reprezentând : 
         - ... lei – penalit��i taxe vamale; 
         - ... lei – penalit��i TVA în vam�. 
 
                        III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i actele normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 
 
                      SC X SRL are sediul în Deva, Str. ..., nr. ..., ap. ..., jud. 
Hunedoara, având C.U.I. ..., este reprezentat� de dl. ..., în calitate de 
administrator.  
                      Cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatarul 
datoreaz� bugetului de stat penalit��i, în condi�iile în care baza 
calcul�rii penalit��ilor a fost stabilit� prin procesul - verbal de control 
nr. .../...2005, care a fost anulat prin Sentin�a Civil� nr. .../...2005 a 
Tribunalului Cara� - Severin. 
                        În fapt, ini�ial prin procesul - verbal de control nr. ... /...2005 
au fost stabilite în sarcina societ��ii, la data de ...2002 diferen�e de drepturi 
vamale în sum� de ...  lei vechi ( ROL), compus� din : 
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         - ...  lei vechi ( ROL) –  taxe vamale; 
         - ...  lei vechi ( ROL) – TVA în vam�; 
                      Ulterior, prin procesul verbal de control nr. ... /...2005 încheiat 
de Direc�ia Regional� Vamal� Timi�oara - Serviciul Supraveghere �i 
Control s-a constatat c� pentru datoria vamal� stabilit� ini�ial prin procesul - 
verbal de control nr. ... /...2005, societatea datoreaz� penalit��i de 
întârziere, organele vamale procedând la calcularea de penalit��i de 
întârziere în sum� total� de ...  lei, reprezentând : 
         -... lei– penalit��i taxe vamale ; 
         -... lei – penalit��i TVA în vam�. 
                         Prin Sentin�a Civil� nr. .../...2005 a Tribunalului Cara� – 
Severin, a dispus anularea Deciziei nr. ... / 2002 a DGFP Cara� - Severin 
�i a Procesului verbal de control nr. ... /...2005. 
                          Prin referatul nr. ... /...2005 întocmit de Direc�ia Regional� 
Vamal� Timi�oara - Serviciul Supraveghere �i Control Vamal cu privire la 
contesta�ia depus� de SC X SRL împotriva procesului verbal de control nr. 
... /...2005, se precizeaz� c� dup� încheierea procesului verbal de control 
nr. ... /...2005, SC X SRL a transmis prin fax în data de ...2005, fotocopia 
Sentin�ei Civile nr. .../...2005 a Tribunalului Cara�-Severin, �i c� Ia data 
întocmirii procesului verbal de control nr. ... /...2005, Direc�iei Regionale 
Vamale Timi�oara nu i-a fost comunicat� Sentin�a Civil� nr. .../...2005 prin 
care au fost anulate cele doua acte, �i în consecin�� propune admiterea 
contesta�iei formulate de SC X SRL. 
        Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale, art. 175 - 188 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�,  �i având în vedere preciz�rile ORDINULUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  se 
 

DECIDE : 
 

            Admiterea contesta�iei SC X SRL împotriva procesului 
verbal de control nr. ... /...2005 încheiat de Direc�ia Regional� Vamal� 
Timi�oara - Serviciul Supraveghere �i Control Vamal privind virarea la 
bugetul de stat a sumei de ...  lei, reprezentând: 
         - ... lei – penalit��i taxe vamale; 
         - ... lei – penalit��i TVA în vam�. 
 


