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DECIZIA NR.162 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2009 
 
 
 
             
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� cu adresa nr. .../...2009 de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale ... asupra contesta�iei formulat� de SC X 
SRL, cu sediul în ..., str. ..., nr…., jude�ul ..., împotriva DECIZIEI pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. .../...2009, încheiat� de c�tre Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ... �i care vizeaz� suma total� de ... 
lei reprezentând : 
 

- ... lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente comisionului vamal 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente TVA 
- ... lei - dobânzi compensatorii 

    
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
     I. Prin contesta�ia formulat�, petenta solicit� revocarea 
în parte a deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal, în 
ceea ce prive�te major�rile de întârziere de ... lei �i 
dobânzile compensatorii de ... lei, ar�tând urm�toarele:  
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          Prin actul atacat s-a stabilit în sarcina societ��ii urm�toarele 
debite : 

- taxe vamale în sum� de ... lei pentru perioada 05.02.2007- 
11.09.2009 �i respectiv de ... lei pentru perioada 11.05.2007 -
11.09.2009, precum �i major�ri de întârziere aferente de ... lei �i 
respectiv ... lei;  

- comision vamal de ... lei pentru perioada 05.02.2007-11.09.2009 �i 
respectiv ... lei pentru perioada 11.05.2007-11.09.2009, major�ri de 
întârziere aferente acestora de ... lei �i respectiv ... lei;  

- TVA pentru perioada 11.05.2007-11.09.2009 în sum� de ... lei �i 
major�ri de întârziere aferente de ... lei,  

pe motiv c� organele vamale au calculat ini�ial taxele vamale la un curs 
valutar eronat �i c� nu au calculat corect comisioanele vamale, lucru 
care nu îi este sub nicio form� imputabil.  

            Cu toate acestea, potrivit art. lll din Codul de procedur� fiscal�, 
petenta sus�ine c� avea dreptul s� achite aceste datorii principale a 
c�ror obliga�ie de plat� a luat na�tere la 16.09.2009 cel târziu pân� la 
data de 20.10.2009 (comunicarea actului la unitate a fost f�cut� la 
16.09.2009).  

             În condi�iile achit�rii la termenul legal, petenta sus�ine c� 
major�rile de întârziere aferente nu îi pot fi calculate �i nici imputabile 
întrucât nu petenta calculeaz� taxele vamale �i nu îi este imputabil� 
calcularea lor ini�ial� la un curs valutar eronat.  

            Potrivit art.90 din Codul vamal aprobat prin Legea nr.86/2006 
datoria vamal� �i implicit TVA sau major�rile de întârziere aferente, 
trebuie calculate la data depunerii declara�iei vamale de c�tre organele 
vamale.  
             Calculul diferen�elor taxelor vamale, a comisioanelor vamale �i 
TVA men�ionate în Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .../...2009, s-a 
f�cut de c�tre organele vamale la data de 11.09.2009, de�i dup� cum 
rezult� din actele de control, declara�iile vamale au fost depuse în 
cursul anului 2007 �i prin urmare, societatea nu poate fi obligat� la 
major�ri de întârziere �i dobânzi compensatorii retroactiv, nefiind culpa 
societ��ii pentru necalcularea corect� a taxelor vamale, a 
comisioanelor vamale �i TVA.   
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           Atâta timp cât diferen�a de taxe vamale, comisioane vamale �i 
TVA a fost calculat� prin decizia de regularizare atacat� (taxe achitate 
deja), rezult� c� obliga�ia de plat� a acestor datorii a luat na�tere doar 
la data emiterii actului, conform art. 111 Cod procedur� fiscal� �i a 
devenit scadent� în 20 ale lunii urm�toare.  
           Concluzionând, petenta sus�ine c�, fa�� de data emiterii titlului 
de crean�� fiscal� �i scaden�a legal� a acestei crean�e, în baza textelor 
legale citate, se impune anularea major�rilor de întârziere �i a 
dobânzilor compensatorii calculate retroactiv în mod nelegal.  
 
       II. Organele vamele din cadrul Direc�iei Jude�ene 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., au consemnat 
urm�toarele: 
          
          În urma controlului ulterior a documentelor de punere în liber� 
circula�ie în cursul anului 2007 pentru SC X SRL ..., s-au constatat 
urm�toarele:  
         Cu declara�iile vamale de punere în liber� circula�ie DVI 
.../...2007, DVI nr. .../...2007 a închis opera�iunile de perfec�ionare 
activ�, deschise în perioada 03.02.2006 - 19.05.2006.  
         La încheierea opera�iunii de perfec�ionare activ�, debitoarea nu a 
pl�tit dobânzile compensatorii prev�zute de dispozi�iile art.519 din 
Regulamentul CEE nr. 2454 / 1993.  
 
         Potrivit acestor dispozi�ii, atunci când se na�te o datorie vamal� 
pentru produse compensatoare sau m�rfuri de import sub regim de 
perfec�ionare activ� sau admitere temporar�, dobânda compensatoare 
se calculeaz� pe baza valorii drepturilor de import pentru intervalul de 
timp respectiv. Pentru calculul dobânzii compensatorii se aplic� ratele 
trimestriale ale dobânzii de pe pia�a financiar� publicate în anexa 
statistic� a buletinului lunar al B�ncii Centrale Europene. Rata valabil� 
este cea care se aplic� cu dou� luni înainte de luna în care se na�te 
datoria vamal�.  

            De asemenea, la verificarea închiderii opera�iunii de 
perfec�ionare activ�, debitoarea nu a calculat corect �i nu a  pl�tit 
integral taxele vamale. Astfel contestatorul a pl�tit taxe vamale în 
procent de 2,7% pentru DVI nr. … �i respectiv 3,7% pentru DVI nr. …, 
raportat la data închiderii opera�iunii (2007), în loc s� pl�teasc� taxe în 
procent de 15%, raportat la data deschiderii opera�iunii (2006), potrivit 
dispozi�iilor art. 144 din Regulamentul CEE nr. 2913 / 1992.  

            Taxele vamale au fost calculate eronat, la un nivel mai mic 
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decât cel corect, �i datorit� aplic�rii eronate a cursului valutar. S-a 
aplicat cursul valutar pentru calcularea valorii în vam�, de la data 
închiderii opera�iunii (2007), în loc s� se aplice cursul valutar de la data 
deschiderii opera�iunii, respectiva atribuirii regimului vamal (2006), 
potrivit acelora�i dispozi�ii, art. 144 din Regulamentul CEE nr. 2913 / 
1992.  

            La încheierea opera�iunii de perfec�ionare activ�, debitoarea nu 
a eviden�iat �i nu a pl�tit corect TVA, datorit� aplic�rii eronate a 
cursului valutar, fiind înc�lcate din nou dispozi�iile act. 144 din 
Regulamentul CEE nr. 2913 / 1992, la fel cu situa�ia prezentat� mai 
sus.  

            La încheierea opera�iunii de perfec�ionare activ�, debitoarea nu 
a eviden�iat �i nu a pl�tit comisionul vamal datorat, potrivit Legii nr. 8 / 
1994 (în vigoare la acea dat�).  

          S-a procedat la recalcularea drepturilor vamale �i a major�rilor 
de întârziere aferente, aplicându-se prevederile legale ale art.78 si 
art.144 alin.1 primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2913 / 92 al 
Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal 
Comunitar, art. 100 din Codul Vamal al Romaniei aprobat prin Legea 
86/2006, art. 519 din Regulamentul CEE nr. 2454 / 1993 �i a Legii 
nr.157 / 2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la 
Uniunea European�, Anexa nr.V, punct 4 „Uniunea Vamal�” alin.(15) �i 
(16).  
 
      III. Din analiza documentelor existente la dosarul 
cauzei, având în vedere motiva�iile contestatoarei, 
constat�rile organelor vamale, actele normative, în raport 
cu perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele: 
 
              Referitor la încadrarea juridic� a cererii formulate de c�tre 
SC X SRL ..., înregistrat� la D.J.A.O.V. ... sub nr. ... din ...2009, 
petenta a în�eles s� formuleze o Plângere prealabil� prin care a 
solicitat revocarea în parte a Deciziei pentru regularizarea situa�iei nr. 
... din ...2009, precum �i a Procesului verbal de control nr. ... din 
...2009.  
 
               În drept, Plângerea prealabil� a fost formulat� în temeiul 
dispozi�iilor art. 7 din Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului 
administrativ.  
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               Potrivit dispozi�iilor art. 80 din Ordinul nr. 7521 din 10 iulie 
2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea 
supravegherii si controlului vamal ulterior, se prevede:  
 
             „Împotriva procesului-verbal de control care cuprinde 
m�suri ce nu se refer� la o datorie vamal� sau la diferen�e de alte 
impozite �i tax� datorate în cadrul opera�iunilor vamale, inclusiv 
accesorii, se poate formula plângere prealabil� în conditiile art. 7 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu 
modific�rile ulterioare.”  
 
                 Pentru c� procesul verbal de control nr. ... din ...2009 
cuprinde men�iuni cu privire, exclusiv, la o datorie vamal�, cu 
accesoriile aferente, în spe�� nu sunt incidente dispozi�iile cu privire la 
c�ile de atac pe procedura contenciosului administrativ, �i drept 
urmare Plângerea prealabil� trebuie s� fie privit� ca fiind 
Contesta�ie împotriva titlului de crean��, respectiv împotriva Deciziei 
pentru regularizarea situa�iei nr. ... din ...2009, în condi�iile prev�zute 
de dispozi�iile art. 205 �i urm�toarele din Codul de procedur� fiscal�.  
 
       Referitor la suma total� de ... lei reprezentând:   

- ... lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
-    ... lei - major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente TVA, 

cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� momentul na�terii 
obliga�iei de plat� a datoriei vamale, respectiv data depunerii 
declara�iei vamale de import sau data controlului ulterior la care s-
a constatat aceast� obliga�ie ca neachitat�. 
        
            În fapt, prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .../...2009 
emis� în baza Procesului verbal de control nr. … / ...2009, Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ... a stabilit în sarcina 
societ��ii, diferen�ele de încasat, ca urmare a controlului ulterior 
desf��urat la importurile în regim suspensiv în perioada 03.02.2006 - 
19.05.2006, definitivate în anul 2007. 
          Obiectul controlului l-a constituit verificarea încheierii regimurilor 
suspensive prin declara�iile vamale de punere în liber� circula�ie, 
înregistrate cu nr. DVI .../...2007, DVI nr. .../...2007 de c�tre Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .... 
          Declara�iile vamale pentru opera�iunile temporare, sus 
men�ionate, au fost închise în anul 2007, dup� aderarea României la 
UE prin punerea m�rfurilor în liber� circula�ie.  
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          La data controlului, s-a constatat c� societatea a încheiat regimul 
suspensiv, prin punerea m�rfurilor în liber� circula�ie, fiind stabilit în 
mod eronat cuantumul datoriei vamale, ca urmare a transform�rii în lei 
a valorii în vam� în mod gre�it la cursul de schimb în vigoare la data 
înregistr�rii declara�iilor vamale de punere în liber� circula�ie, fa�� de 
cursul de schimb în vigoare la data plas�rii m�rfurilor sub regim 
suspensiv. 
           În urma recalcul�rii drepturilor vamale, organele vamale au 
calculat major�ri de întârziere de la data 05.02.2007 �i pân� la data 
emiterii deciziei pentru regularizarea situatiei 11.09.2009. 
 
           Organul vamal a calculat �i dobânzi compensatorii pe perioada 
cât m�rfurile au fost plasate sub regimul vamal suspensiv, luând în 
considerare ratele trimestriale ale dobânzii de pe pia�a financiar�. 
 
            Se re�ine c� societatea �i-a însu�it debitul principal, a�a 
cum rezult� din sus�inerile contestatorului (debite achitate deja), 
contesta�ia vizând accesoriile stabilite prin Decizia pentru 
regularizarea situa�iei, recunoscându-se c�, momentul ie�irii 
m�rfurilor din regimul suspensiv prin trecerea în cel definitive, 
presupune calcularea diferen�ei de drepturi vamale, utilizând cursul 
valutar de schimb în vigoare la momentul plas�rii m�rfurilor în regim 
suspensiv, îns� consider� c� gre�eala apar�ine organelor vamale. 
 
             În drept, art.119 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, precizeaz�: 
 
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.” 
 
iar potrivit art.120 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 
“(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”. 
 
            În vederea stabilirii datei de la care începe s� curg� calculul 
obliga�iei de plat� a accesoriilor, se face aplica�iunea prevederilor 
art.90 alin. (2) din Legea nr.86 / 2006 privind Codul vamal al României, 
astfel: 
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      “Dac� nu se prevede în mod expres altfel, data declara�iei 
vamale acceptate este data înregistr�rii ei �i determin� stabilirea 
�i aplicarea tuturor dispozi�iilor privind regimul vamal.” 
 
              Aceste prevederi se coroboreaz� cu art.223 alin.(1) �i (2) din 
acela�i act normativ care stipulez� c�: 
  “(1) Datoria vamal� la import ia na�tere prin: 
       a) punerea în liber� circula�ie a m�rfurilor supuse drepturilor 
de import; 
      b) plasarea unor astfel de m�rfuri sub regimul de admitere 
temporar� cu exonerare par�ial� de drepturi de import. 
   (2) Datoria vamal� se na�te în momentul accept�rii declara�iei 
vamale în cauz�.(....)”. 
 
            Se re�ine c�, organul vamal a calculat major�ri de 
întârziere, conform principiului juridic “accesoriul urmeaz� principalul” 
�i în baza prevederilor legale mai sus men�ionate, calculul accesoriilor 
fiind o sanc�iune pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor bugetare. 
 
                 Referitor la dobânzile compensatorii în sum� de ... lei, 
cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� dac� organul vamal a 
determinat corect în sarcina societ��ii dobânzi compensatorii la 
stabilirea regimul vamal suspensiv încheiat dup� aderare la 
Uniunea European�, în condi�iile în care legisla�ia european� 
prevede clauze speciale în acest caz. 
 
            Se re�ine c�, dobânzile compensatorii nu reprezint� o sanc�iune 
aplicat� societ��ii, acestea reprezentând o tax� instituit� de 
regulametul vamal.          
           Aceste dobânzi compensatorii s-au stabilit în baza art. 519 din 
Regulamentul (CEE) nr. 2454 / 93 privind Regulamentul de aplicare a 
Codului vamal Comunitar care prevede modalitatea de calcul a acestor 
dobanzi, astfel: 
        “(1) Atunci când se contracteaz� o datorie vamal� pentru 
produse compensatoare sau m�rfuri de import sub regim de 
perfec�ionare activ� sau admitere temporar�, dobânda 
compensatoare se calculeaz� pe baza valorii drepturilor de import 
pentru intervalul de timp respectiv. 
       (2) Se aplic� ratele trimestriale ale dobânzii de pe pia�a 
financiar� publicate în anexa statistic� a buletinului lunar al B�ncii 
Central Europene. 
           Rata valabil� este cea care se aplic� cu dou� luni înainte de 
luna în care se contracteaz� datoria vamal� �i pentru statul 
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membru unde a avut loc sau ar fi trebuit s� aibe loc conform 
autoriza�iei prima opera�iune sau utilizare. 
       (3) Dobânda se aplic� lunar, începând din prima zi a lunii dup� 
luna în care m�rfurile de import pentru care se contracteaz� o 
datorie vamal� au fost plasate prima dat� sub regim vamal. 
Intervalul se încheie în ultima zi a lunii în care este contractat� 
datoria vamal�.” 
 
             Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia 
societatea nu poate fi obligat� la plata major�rilor de întârziere �i a 
dobânzilor compensatorii, în condi�iile în care declara�iile vamale au 
fost depuse în cursul anului 2007, se re�ine c� prin depunerea de c�tre 
societate a declara�iilor vamale, care potrivit art. 4 pct. 21 din Legea nr. 
86 / 2006 privind Codul vamal al României reprezint� “actul cu caracter 
public, prin care o persoan� manifest�, în formele �i modalit��ile 
prev�zute în reglement�rile vamale, voin�a de a plasa m�rfurile sub un 
anumit regim vamal”, a luat na�tere o datorie vamal�, calculat� pe 
baza datelor furnizate de declara�ia vamal�, îns� potrivit art. 100 
alin.(1) din Legea nr. 86 / 2006 privind Codul vamal al României 
“autoritatea vamal� are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea 
declarantului, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea liberului de 
vam�, s� modifice declara�ia vamal�", �i s� ia m�suri pentru 
regularizarea situa�iei. 
             De asemenea, în ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei 
potrivit c�reia obliga�ia de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� a luat 
na�tere doar la data emiterii deciziei de regularizare, devenind 
scadent� în 20 ale lunii urm�toare, se arat� urm�toarele:  
 
             Prin Codul de procedur� fiscal�, la art.111, legiuitorul vorbe�te 
de un termen de plat�, respectiv: 
 “(2) Pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale �i pentru 
obliga�iile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de 
plat� se stabile�te în func�ie de data comunic�rii acestora, astfel: 
…    b) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 16 - 31 
din lun�, termenul de plat� este pân� la data de 20 a lunii 
urm�toare.” 
 
              În acela�i timp, la art.119 �i 120 din acela�i Cod de procedur� 
fiscal�, legiuitorul vorbe�te de un termen de scaden��, respectiv: 
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.” 
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              Astfel, contestatoare trebuie s� fac� distinc�ie între termen de 
plat� - stabilit pentru diferen�e de crean�e fiscale �i obliga�ii fiscale 
correlative �i termen de scaden�� - stabilit pentru crean�ele fiscale 
n�scute în momentul constituirii bazei de impunere care le genereaz�.  
             Potrivit celor precizate, se va respinge contesta�ia ca 
neîntemeiat� pentru major�rile de întârziere aferente datoriei vamale, 
precum �i pentru dobânzile compensatorii calculate prin decizia pentru 
regularizarea situa�iei. 
            Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art. 216 
alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 
                                                     DECIDE: 
 
                Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL din ..., 
pentru suma de ... lei reprezentând : 

- ... lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale 
-    ... lei - major�ri de întârziere aferente comisionului vamal 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente TVA 
-    ... lei - dobânzi compensatorii 
      

                    Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 
luni de la comunicare. 
 
 
 


