
 
 
 
 

 

DECIZIA Nr. 31 / 2009 
privind solutionarea contestatiei formulata de 

S.C. ... S.A. 
  impotriva Deciziei nr.../...2009 referitoare la obligatiile  

de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent    
    emisa de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale ... 

                             
 
 Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov a fost sesizata  prin 
adresa Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale ... inregistrata sub 
nr.../...2009 cu privire la contestatia formulata de S.C. ... S.A., cu sediul in ..., Sos. 
...,nr ..., Cladirea ..., judetul Ilfov, contestatie depusa la Directia Judeteana pentru 
Accize si Operatiuni Vamale ... sub nr.../...2009, contestatie formulata  impotriva 
Deciziei nr. .../...2009 referitor la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale din anul precedent, emisa de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni 
Vamale ... 
    
 Contestatia se refera la suma totala de ... lei, reprezentand majorari si penalitati 
de intarziere aferente: 
                   - T.V.A     -                                     ... lei; 
                   - accizelor -                                      ...lei; 
                 
          S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art. 
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, constatandu-se  urmatoarele :  
 -contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1)  din Codul de 
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat ; 
 -contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual ; 
 -contestatia se refera la sumele stabilite prin Decizia  nr.../...2009 emisa de  
Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale ...                                                                       
 Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin 
Biroul solutionare contestatii, este competenta sa solutioneze pe fond contestatia 
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formulata de  S.C. ... S.A.                                             
                                                        

I. In sustinerea contestatiei, societatea face urmatoarele precizari: 
 

    “Prin adresa nr.... din ...2008 transmisa Directiei Judetene pentru Accize si 
Operatiuni Vamale de catre S.C. ... S.R.L., s-a solicitat prelungirea termenului de 
inchidere a operatiunii in regim de leasing, a Declaratiei Vamale nr.../...2003. 
Solicitarea din adresa nr... din ...2008  a fost aprobata acordandu-se termen de 
incheiere pana la data de ...2009. 
         In consecinta, consideram ca nu exista temei pentru obligatia de plata a 
majorarilor de intarziere in valoare de ... RON stabilite in baza Declaratiei Vamale 
nr.../...2003 in seama subscrisei S.C. ... S.A. Termenul de inchidere a operatiunii in 
regim de leasing a fost prelungit pana la data de ...2009. Totodata, conform 
Declaratiei CO .../...2009, inchiderea operatiunii in regim de leasing s-a realizat in 
termen, la data de ...2009.” 
                                                                                                                                                                                                                                              
 II. In referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei formulata de S.C. 
...S.A. impotriva Deciziei nr. .../...2009 referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
emisa de Directia Regionala pentru Accize si operatiuni Vamale ... - Directia 
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale ..., se mentioneaza  urmatoarele:                
 
            “ Petentul motiveaza contestatia prin urmatoarele, faptul ca regimul de 
leasing a fost inchis cu respectatrea conditiilor acordate prin prelungirea termenului 
de incheiere a operatiunii in regim de leasing, pana la data de ...2009. 
             In fapt:  
            In data de ...2003 la Biroul Vamal ... s-a intocmit Declaratia Vamala nr....  in 
numele persoanei juridice S.C. ... S.R.L., pentru 1 bucata autoturism marca …, tipul 
…, serie sasiu ..., an fabricatie 2003, in valoare de ... EURO (1 EURO = ... lei), 
avand obligatia ca in termen de 60 luni (limita la data de….2008) -  acordat in baza 
Autorizatiei de Admitere Temporara nr. .../2003 –  sa se prezinte la biroul vamal de 
destinatie – adica Biroul Vamal Oradea – in vederea intocmirii formalitatilor 
vamale necesare inchiderii operatiunii de tranzit in regim leasing.  
          Prin adresa nr. .../...2008  S.C. ... S.R.L. solicita Directiei Judetene pentru 
Accize si Operatiuni Vamale ...  prelungirea termenului de incheiere a operatiunii in 
regim leasing. La aceasta solicitare, DJAOV ... aproba prelungirea termenului pana 
la data de ...2009  pentru utilizatorul S.C. ... S.R.L. .... 
          In data de ...2009, prin adresa nr.../...2009 formulata de catre petenta S.C. ... 
S.A. se solicita sprijin pentru inchiderea operatiunii temporare deschisa in data de 
...2003, pentru autoturismul indicat mai sus, cu mentiunea ca acest autoturism a 
devenit proprietatea S.C. ... S.A. in baza facturii nr....(...)/...2009, deoarece 
utilizatorul S.C. ... S.R.L. ... nu si-a indeplinit conditiile si obligatiile stabilite prin 
contractul de leasing extern incheiat cu  S.C. .... Drept urmare, in data de ...2008, 
autoturismul in cauza a fost recuperat  de la utilizator, intocmindu-se Procesul 
verbal de predare primire nr.../...2008. 
             Potrivit celor de mai sus, in data de ...2009  s-a constatat ca operatiunea de 
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tranzit in regim leasing pentru autoturismul care face  obiectul declaratiei vamale   
... nu a fost incheiat in conditiile acordate, respectiv operatiunea a fost incheiata la 
data de ...2009 de catre S.C. ... S.A. si nu de catre beneficiarul S.C ... S.R.L. ... 
            In urma verificarilor efectuate , echipa de control a stabilit ca a luat nastere 
o datorie vamala in suma de ... lei majorari si penalitati de intarziere. 
        Art.284 din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei, prevede ca 
“operatiunile initiate sub regimul prevazut de reglementarile vamale anterioare 
intrarii in vigoare a prezentului cod se finalizeaza potrivit acestor reglementari”, in 
acest caz fiind aplicabile prevederile art.155 alin.(2) din H.G. nr.1114/2001 
respectiv “taxele vamale si alte drepturi de import datorate se determina pe baza 
elementelor de taxare in vigoare la data inregistrarii declaratiei vamale pentru 
acordarea regimului vamal suspensiv”. 
           Majorarile de intarziere s-au calculat in sarcina contestatoarei pentru 
nerespectarea conditiilor in care s-a acordat regimul vamal suspensiv – leasing. 
Astfel, art.255 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal prevede la alin. 1. “Daca 
cuantumul drepturilor nu a fost achitat in termenul stabilit: 
     a) autoritatea vamala utilizeaza toate caile prevazute de legislatia in vigoare, 
inclusiv executarea silita, pentru a asigura acele sume; 
       b) se percep majorari de intarziere, potrivit normelor in vigoare”.  
      Art. 115 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prevede la alin.2, 
litera a: “pentru diferentele de impozite, taxe, contributii, precum si cele 
administrate de organele vamale, stabilite de organele competente, dobanzile se 
datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei impozitului, taxei sau 
contributiei pentru care s-a stabilit diferenta, pina la data stingerii acesteia 
inclusiv”.  
       In conformitate cu prevederile legale mentionate mai sus s-au calculat majorari 
de intarziere si penalitati in cuantum de ... RON, calculate din ziua urmatoare 
scadentei taxelor si pana la data de ...2009, data cand taxele vamale reprezentand 
accize si TVA aferente declaratiei nr. .../...2003 au fost achitate cu O.P. nr. .../...2009 
si respectiv .../...2009. 
        Facem precizarea ca la Decizia nr. .../...2009 referitor la obligatiile de plata 
accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent intocmita de D.J.A.O.V. ..., 
contestata de petenta, nu sunt pana la aceasta data documente privind efectuarea de 
sesizare penala. 
         Fata de cele de mai sus ne mentinem pozitia potrivit Deciziei nr. .../...2009  
referitor la obligatiile de plata accesorii.”  
  
          III. Luand in considerare constatarile organelor de control vamal, argumentele 
invocate de petenta in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si 
prevederile legale in vigoare la data emiterii actelor contestate, se retin urmatoarele: 
 
        In fapt, 
             In data de ...2003 la Biroul Vamal ... s-a intocmit Declaratia vamala nr. ... in 
numele persoanei juridice S.C. ... S.R.L. pentru 1 bucata autoturism marca …, tipul 
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…, serie sasiu ..., an fabricatie  2003, in valoare de ... EURO, avand obligatia ca in 
termen de 60 luni sa se prezinte la biroul vamal de destinatie in vederea intocmirii 
formalitatilor vamale necesare inchiderii operatiunii de tranzit in regim de leasing.  
           Prin adresa nr. .../...2008  S.C. ... S.R.L.  solicita Directiei Judetene pentru 
Accize si Operatiuni Vamale ...,  prelungirea termenului de incheiere a operatiunii in 
regim leasing. La aceasta solicitare, DJAOV ... aproba prelungirea termenului pana la 
data de ...2009  pentru utilizatorul S.C. ... S.R.L. ... 
          Prin adresa nr.../...2009 formulata de catre petenta S.C. ... S.A. se solicita 
sprijin pentru inchiderea operatiunii temporare deschisa in data de ....2003, pentru 
autoturismul in cauza, cu mentiunea ca acest autoturism a devenit proprietatea S.C. ... 
S.A. in baza facturii nr....(...)/...2009, deoarece utilizatorul S.C. ... S.R.L. ... nu si-a 
indeplinit conditiile si obligatiile stabilite prin contractul de leasing extern incheiat cu  
S.C. .... 
        Drept urmare, in data de ...2008, autoturismul a fost recuperat  de la utilizator, 
intocmindu-se Procesul verbal de predare primire nr..../...2008. 
           La data de ...2009 organele vamale au constatat ca operatiunea de tranzit in 
regim leasing pentru autoturismul care face obiectul declaratiei vamale nr.../...2003 
nu a fost incheiata in conditiile acordate, respectiv operatiunea a fost incheiata la data 
de ...2009 de catre S.C. ... S.A. si nu de catre beneficiarul autorizatiei de admitere 
temporara, respectiv  S.C ... S.R.L. ...   
            In urma verificarilor efectuate, echipa de control vamal a stabilit ca a luat 
nastere o datorie vamala in suma de ... lei majorari si penalitati de intarziere aferente 
TVA si accizelor. 
        

 
In drept, 
      In cauza supusa solutionarii sunt aplicabile prevederile art.255 alin.(1) lit.a) si b) 
si art.284 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, astfel:  
 
 “ART. 255  
    (1) Dacă cuantumul drepturilor nu a fost achitat în termenul stabilit: 
    a) autoritatea vamală utilizează toate căile prevăzute de legislaţia în vigoare, 
inclusiv executarea silită, pentru a asigura plata acelei sume. Prin regulamentul 
vamal se pot stabili prevederi speciale cu privire la garanţi în cadrul regimului de 
tranzit; 
       b) se percep majorări de întârziere, potrivit normelor în vigoare. 
     ART. 284 
    Operaţiunile vamale iniţiate sub regimul prevăzut de reglementările vamale 
anterioare intrării în vigoare a prezentului cod se finalizează potrivit acelor 
reglementări.” 
 
        De asemenea art.155 alin.(2), art.156 si art. 297 din H.G. nr. 1114/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, prevad 
urmatoarele:  
      „ART. 155 
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    ........... 
    (2) .... Taxele vamale şi alte drepturi de import datorate se determină pe baza 
elementelor de taxare în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale pentru 
acordarea regimului vamal suspensiv.... 
      ART. 156 
    În cazul modificării scopului avut în vedere la acordarea regimului vamal 
suspensiv titularul acestui regim este obligat să solicite biroului vamal în evidenţa 
căruia se află operaţiunea, dacă este cazul, acordarea unui alt regim vamal sau unei 
alte destinaţii vamale. 
    ........... 
     ART. 297 
    Biroul vamal poate anula autorizaţia de admitere temporară pentru mijloacele de 
transport în cazul în care constată că: 
    ........... 
    c) mijloacele de transport au fost vândute, închiriate, împrumutate sau date în 
folosinţă unor terţi după acordarea regimului de admitere temporară.” 
     
         Avand in vedere cele de mai sus, urmeaza a se respinge, ca neintemeiata, 
contestatia formulata de S.C. ... S.A impotriva Deciziei nr.../...2009 referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent.   
        Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii, in baza art.255 
alin.(1) lit.a) si b) si art.284 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, 
art.155 alin.(2), art.156 si art. 297 din H.G. nr. 1114/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României si in temeiul art.216 alin.(1) 
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se 
                                                       
                                                     DECIDE : 
 
            Se respinge, ca neintemeiata, contestatia formulata de S.C. ... S.A impotriva 
Deciziei nr.../...2009 referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale din anul precedent emisa de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni 
Vamale ..., pentru suma totala de ... lei, reprezentand majorari si penalitati de 
intarziere aferente TVA si accizelor. 
                             
             Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la instanta de 
contencios administrativ competenta, in conditiile legii. 
 
 
                                        DIRECTOR  COORDONATOR, 
                                                                                                                                                                                       

 
 

 


