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                  Decizia nr.30 emis� de DGFP 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. 
        Societatea comercial� X contest� m�surile stabilite de organele de 
control ale Biroului vamal Deva din cadrul Direc�iei regionale vamale Arad,  
referitoare la taxa pe valoarea ad�ugat�, stabilit� prin Acte constatatoare 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului, încheiate ca urmare 
a desfiin��rii actelor constatoare privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului încheiate anterior. 
       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, solicit� anularea actelor 
constatatoare ca premature, netemeinice �i nelegale, sus�inând urm�toarele: 
- unitatea este beneficiara unei opera�iuni de perfec�ionare activ�, urmând a 

fi încheiat� în termen de 12 luni de la data emiterii autoriza�iei; 
- în condi�iile în care unitatea nu a reu�it finalizarea opera�iunilor de 

perfec�ionare activ�, s-a solicitat în interiorul termenului, prin adres� 
înregistrat� la Biroul vamal Deva, prelungirea termenului pân� la data la 
care de�inea autoriza�ia pentru toate produsele din firm� supuse 
perfec�ion�rii active; 

 
      II. Organele  de control ale Direc�iei regionale vamale Arad, Biroul vamal 
Deva, au consemnat urm�toarele: 
        Opera�iunea de perfec�ionare activ� cu suspendare, nu a fost încheiat� 
în termenul acordat de autoritatea vamal� - Direc�ia regional� vamal� Arad, 
înc�lcându-se astfel prevederile art.92 alin.2 din Legea nr.141/1997 �i art.192 
din Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001. 
        Societatea comercial� X a depus cererea de prelungire a termenului 
de încheiere a opera�iunii la Biroul vamal Deva în loc s� solicite prelungirea 
acestui termen la Direc�ia regional� vamal� Arad, fapt prev�zut de art.193 din 
Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001. 
        In acest sens nu se poate invoca necunoa�terea legii - un vechi principiu 
de drept. 
        Urmare celor re�inute, organele de control ale Biroului vamal Deva, au 
procedat la încheierea din oficiu a opera�iunii de perfec�ionare activ� cu 
suspendare, stabilind 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: 
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         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 a importat în regim de perfec�ionare activ� o 
serie de bunuri (diluan�i, lacuri �i vopsele) destinate prelucr�rii în vederea 
ob�inerii unui produs finit. 
         Importul a fost efectuat în baza autoriza�iei de perfec�ionare din anul 
2002, termenul de încheiere fiind stabilit în termen de 12 luni de la data 
importului, în concordan�� cu termenul de reexport al produselor 
compensatoare, fixat de c�tre Direc�ia regional� vamal� Arad la punctul 9 al 
autoriza�iei. 
         Cu adresa înregistrat� la Biroul vamal Deva, societatea comercial� X, 
solicit� a se aproba prelungirea termenului de încheiere a Declara�iei vamale 
de opera�iuni temporare. 
            In conformitate cu art.192 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al 
României:  
     “ (1) Direc�ia regional� vamal� interjude�ean� fixeaz� termenul în 
care produsele compensatoare trebuie s� fie exportate ori s� primeasc� 
o alt� destina�ie vamal�. La stabilirea acestui termen se �ine seama de 
durata necesar� pentru realizarea produselor compensatoare �i pentru 
livrarea acestora, precum �i de tipul opera�iunii. 
       (2) Termenul curge de la data înregistr�rii declara�iei vamale prin 
care m�rfurile au fost plasate sub regimul de perfec�ionare activ�. La 
cererea temeinic justificat� a titularului de autoriza�ie termenul se poate 
prelungi de c�tre direc�ia regional� vamal� interjude�ean�.”  
        Având în vedere cele de mai sus, Biroul vamal Deva nu putea prelungi 
termenul de încheiere pentru Declara�ia vamal� de opera�iuni temporare, 
peste termenul stabilit de Direc�ia regional� vamal� Arad. 
         In acest sens, se impunea ca titularul opera�iunii temporare s� solicite 
regionalei vamale prelungirea termenului de reexport, în cadrul termenului 
stabilit ini�ial.  
        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, organele de control ale Biroului vamal Deva, au procedat 
corect la încheierea regimului vamal suspensiv, întocmind acte constatatoare 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului. 
          Referitor la sus�inerea agentului economic privind prevederea expres� a 
art.227 din Regulamentul aprobat prin Hot�r�rea guvernului nr.1114/2001, 
aceasta nu are nici o relevan�� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
întrucât art.227 stipuleaz�: “Biroul vamal la care se efectueaz� opera�iunile 
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de încheiere a regimului de perfec�ionare activ� este obligat s� transmit� 
biroului vamal care a aprobat plasarea m�rfurilor sub acest regim un 
exemplar al declara�iei vamale de încheiere, în termen de 15 zile.” 
            

             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:        
  
              Respingerea contesta�iei formulat� de societatea comercial� X. 
  


