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                Decizia nr.5 emis� de D.G.F.P. Hunedoara în anul 2005 
 
 
      Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei formulat� de societatea comercial� X SRL.  
      Societatea comercial� X SRL contest� m�surile stabilite de organele de 
control ale Biroului vamal Deva din cadrul Direc�iei regionale vamale Arad, 
reprezentând drepturi vamale, respectiv tax� pe valoarea ad�ugat�, stabilit� 
prin Acte constatatoare privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului. 
       Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.176 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
       I. Prin contesta�ie, societatea comercial� X SRL, solicit� anularea 
actelor constatatoare ca premature, netemeinice �i nelegale, sus�inând faptul 
c�, societatea nu este culpabil� de nici o înc�lcare a legii, întrucât a solicitat 
prelungirea declara�iei vamale în�untrul termenului pentru care aceasta a fost 
emis�, depunând în acest sens la biroul vamal Deva cererea de prelungire a 
termenului acordat de autoritatea vamal� pentru opera�iunea de perfec�ionare 
activ�, aceasta nefiind înc� solu�ionat�. 
 
      II. Organele  de control ale Direc�iei regionale vamale Arad, Biroul vamal 
Deva, au consemnat neîncheierea în termenul acordat de autoritatea vamal� 
- Direc�ia regional� vamal� Arad, a opera�iunii suspensive, termenul fiind de 
12 luni, înc�lcându-se art.191 din Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001 �i 
art.92 din Legea nr.141/1997. 
        Urmare celor re�inute, organele de control ale Biroului vamal Deva, au 
stabilit în sarcina contestatoarei ca obliga�ie de plat� drepturi vamale, 
respectiv tax� pe valoarea ad�ugat�. 
 
   III. Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei �i având în vedere 
actele normative în vigoare pe perioada verificat�, se desprind urm�toarele 
aspecte: 
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare 
poate fi obligat� la plata datoriei vamale pentru bunurile introduse în 
�ar� în regim de perfec�ionare activ�, având în vedere c� termenul 
pentru care a fost acordat regimul vamal suspensiv a expirat. 
         Societatea comercial� X SRL a importat în regim de perfec�ionare 
activ� o serie de bunuri având ca termen limit� de reexport 1 an de la 
importului. 
            In conformitate cu art.92 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al 
României: “ (3) Prelungirea termenului pentru încheierea regimului 
vamal suspensiv se face la cererea expres� �i justificat� a titularului 
opera�iunii, cu aprobarea autorit��ii vamale.”, societatea comercial� X 
SRL, cu adresa înregistrat� la Biroul vamal Deva, solicit� a se aproba 
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prelungirea termenului de încheiere a Declara�iei vamale de opera�iuni 
temporare. 
        Organele de control ale Biroului vamal Deva, au procedat la încheierea 
regimului vamal suspensiv, întocmind Acte constatatoare privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului. 
        Potrivit prevederilor art.214 din Regulamentul de aplicare a Codului 
vamal al României aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001:    
     “ Dac� în cadrul termenului stabilit titularul nu solicit� prelungirea 
sau acordarea unei noi destina�ii vamale ori a unui nou regim vamal, 
opera�iunea se încheie de biroul vamal, din oficiu, pe baz� de act 
constatator.” 
          Ca urmare, întocmirea actelor constatatoare prin care biroul vamal a 
dispus plata drepturilor vamale, corespunz�toare încheierii din oficiu a 
regimului vamal, s-a f�cut dup� ce contestatoarea a solicitat în termen 
prelungirea acestuia, nef�cându-se nici o precizare privind modul de 
solu�ionare a cererii contestatoarei de c�tre Biroul vamal Deva sau înaintarea 
spre competent� solu�ionare Direc�iei regionale vamale Arad. 
          De asemenea, baza impozabil� asupra c�reia s-au determinat 
obliga�iile vamale nu poate fi apreciat� de organul de solu�ionare a 
contesta�iei ca fiind legal �i corect stabilit�, întrucât nu se specific� în actele 
constatatoare modul de determinare a acesteia. 
          De asemenea, art.95 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al 
României, stipuleaz�:  
       “ (1) Regimul vamal suspensiv aprobat se încheie atunci când 
m�rfurile primesc un alt regim vamal. 
         (2) Autoritatea vamal� poate dispune, din oficiu, încheierea 
regimului vamal suspensiv atunci când titularul nu finalizeaz� 
opera�iunile acestui regim în termenul aprobat.” 
            Prin prisma articolului mai sus citat, inten�ia legiuitorului nu este aceea 
de a impune o anumit� conduit� autorit��ii vamale, respectiv de a obliga 
biroul vamal s� încheie din oficiu regimul de import temporar atunci când 
titularul regimului vamal suspensiv nu finalizeaz� opera�iunile în termenul 
acordat, datorit� caracterului permisiv, (poate dispune) �i nu imperativ al 
normei juridice. 
 
             Pe cale de consecin�� �i în temeiul prevederilor art.185 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat� privind Codul de procedur� 
fiscal�, se  
 
                                               DECIDE:        
  
              Desfiin�area actelor administrative atacate, situa�ie în care urmeaz� s� 
se încheie noi acte administrative fiscale, de c�tre alte organe de control care 
vor avea în vedere strict considerentele referatului de solu�ionare. 
 
    


