
DECIZIA NR.  70  / 2005 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2005  
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Direc�ia Regional� Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i 
Control Vamal asupra contesta�iei depus� de SC X SRL, prin SC Y SRL, 
împotriva procesului verbal de control nr. ... / 2005 încheiat de Direc�ia 
Regional� Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal. 
                    Analiza contesta�iei se face �inând cont de prevederile art. 1 
alin.(1) �i (2) din ORDONAN�� de URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI 
Nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele m�suri de natur� fiscal� �i financiar� 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei 
na�ionale, care arat� : 
„ART. 1 (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, 
contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat se 
stabilesc �i se reflect� în contabilitate în moned� nou�, la nivel de leu, 
f�r� subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru frac�iunile de peste 50 
de bani inclusiv �i prin neglijarea frac�iunilor de pân� la 49 de bani 
inclusiv. Prevederile art. 82 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se aplic� în mod corespunz�tor. 
    (2) Regula prev�zut� la alin. (1) se aplic� �i fiec�rei obliga�ii de plat� 
provenite din impozite, taxe, contribu�ii, precum �i alte sume datorate 
bugetului general consolidat, stabilite �i neachitate pân� la data de 30 
iunie 2005 inclusiv.”, 
coroborat cu dispozi�iile pct. 1 �i pct. 4 lit. d) din ORDINUL   MINISTERULUI 
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 978 din  8 iulie 2005 privind aprobarea 
Preciz�rilor pentru aplicarea prevederilor Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr. 59/2005 privind unele m�suri de natur� fiscal� �i financiar� pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei 
na�ionale, care arat� : 
„1. Începând cu data de 1 iulie 2005, crean�ele fiscale reprezentând 
impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc în moned� nou�, la nivel de leu, f�r� 
subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru frac�iunile de peste 50 de 
bani inclusiv �i prin neglijarea frac�iunilor de pân� la 49 de bani inclusiv, 
cu excep�ia crean�elor prev�zute la pct. 3. În cazul impozitelor, taxelor �i 
contribu�iilor re�inute la surs� potrivit legii, rotunjirea se efectueaz� de 
c�tre pl�titorul de venit pentru fiecare beneficiar. Prevederile se aplic� 
�i crean�elor fiscale n�scute anterior datei de 30 iunie 2005, stabilite sau 
corectate dup� data de 1 iulie 2005, precum �i celor înscrise în acte 
administrative aflate în curs de executare. 
… 
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4. Prevederile pct. 1 se refer� la stabilirea cuantumului crean�elor fiscale 
calculate �i înscrise în documente, cum ar fi: 
… d) decizii privind solu�ionarea contesta�iei;” 
  
                       Contesta�ia formulat� de SC X SRL, prin SC Y SRL a fost 
înregistrat� la Direc�ia General� Finan�elor Publice a jude�ului  Hunedoara  
sub nr. ... / 2005, împotriva procesului verbal de control nr. ... / 2005 încheiat 
de Direc�ia Regional� Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal, 
cu privire la suma de ...lei reprezentând : 
- ...lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
- ...lei – dobânzi aferente TVA în vam�; 
-    ...lei – penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
-    ...lei – penalit��i de întârziere aferente TVA în vam�; 
 
                      Procesul verbal de control a fost încheiat de Direc�ia Regional� 
Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal în data de  
28.06.2005,  SC X SRL, prin SC Y SRL a depus contesta�ia la Direc�ia 
Regional� Vamal� Arad, 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 asupra contesta�iei depus� de SC X SRL, prin SC Y SRL.  
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL, prin SC Y SRL 
invoc� în sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
  
                      Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� Vest a retras certificatul 
de investitor în zon� defavorizat� nr. ... din 2001, cu avizul Consiliului pentru 
Dezvoltare Regional� a Regiunii Vest dat prin Hot�rârea nr. ... / 2004.  
                      Petenta sus�ine c� Hot�rârea nr. ... / 2004 a fost comunicat� 
SC X SRL la data de 24.11.2004, cu adresa nr. ... / 2004, aspect pe care 
Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� Vest i l-a comunicat din nou cu adresa 
nr. ... / 2005. 
                       Societatea contestatoare arat� c� dobânzile �i penalit��ile 
calculate de inspectorii vamali ar fi trebuit s� cuprind� intervalul 24.11.2004 – 
28.06.2005, adic� de la data la care societatea a luat la cuno�tin�� de 
retragerea certificatului de investitor �i pân� la data controlului. 
                      Societatea invoc� faptul c� data la care a luat la cuno�tin�� de 
faptul c� i-a fost  retras certificatul de investitor în zon� defavorizat� este data 
cert� de la care se na�te obliga�ia societ��ii referitor la returnarea taxelor 
vamale �i a taxei pe valoarea ad�ugat� �i automat data de la care încep s� 
curg� dobânzile �i penalit��ile aferente acestora.  
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                       Având în vedere cele ar�tate mai sus, petenta sus�ine c� 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i doar în sum� de ... RON (... ROL), respectiv 
… RON (… ROL) calculate pentru perioada 24.11.2004 – 28.06.2005. 
 
                     II.   În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare �i la 
solicitarea Agen�iei pentru Dezvoltare Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara 
România – adresa nr. ... / 2005, organele de control ale Direc�iei Regionale 
Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal au efectuat un control 
la SC X SRL. 
                              Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat procesul verbal 
de control nr. ... / 2005,  organele  vamale au motivat m�surile luate astfel : 
                       SC X SRL a efectuat, prin Biroul Vamal Deva, un import la 
regimul zonelor defavorizate, beneficiind de scutire de la plata taxelor vamale 
prev�zut� de art.6 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 24 / 1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, la importul bunurilor 
efectuate cu DVI nr. ... / 2001. 
                      Cu DVI nr. ... / 2001 societatea a importat un autoturism marca 
ROVER GROUP nr. identificare ... capacitatea cilindric� 1397 cmc.  an 
fabrica�ie 1997. 
                      Urmare a verific�rilor efectuate de Agen�ia pentru Dezvoltare 
Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara la SC X SRL �i în baza avizului 
Consiliului pentru Dezvoltare Regional� a Regiunii de Vest dat prin Hot�rârea 
nr. … / 2005, în  temeiul art. 17 din HG Nr. 728 / 2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 24 / 1998 privind regimul 
zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, s-a dispus 
retragerea certificatului de investitor în zon� defavorizat� a SC X SRL, 
Agen�ia pentru Dezvoltare Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara, prin 
adresa  nr. ... / 2005,  solicitând recuperarea facilit��ilor. 
                      Astfel, organele vamale în temeiul art. 144 alin.(1) lit. b) din 
Legea nr. 141 / 1997 privind Codul Vamal al României au constatat  c� 
pentru aceast� opera�iune vamal� de import se datoreaz� taxe vamale, 
momentul na�terii datoriei vamale fiind data depunerii declara�iei vamale de 
import 29.03.2001, potrivit art. 148 alin.(2) din Legea nr. 141 / 1997.                                           
                      În anexa nr.1 la procesul verbal, organele de control vamal au 
prezentat elementele de taxare, calculele metodologice �i baza legal� prin 
care s-au determinat sumele ce compun datoria vamal�, dobânzile �i 
penalit��ile aferente. 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
                      SC X SRL, cu sediul în …, nr. …  este înmatriculat� la Registrul 
comer�ului sub nr. J …, având C.U.I.  …,  este reprezentat� de SC Y SRL, 
prin dl. consilier juridic Z, în calitate de împuternicit. 
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                         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele vamale de 
control au respectat prevederile legale în vigoare, referitor la suma de 
...lei reprezentând : 
- ...lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
- ...lei – dobânzi aferente TVA în vam�; 
-    ...lei – penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
-    ...lei – penalit��i de întârziere aferente TVA în vam�. 
 
                      În fapt, SC X SRL în baza certificatului de investitor în zon� 
defavorizat� nr. ... din 2001, a efectuat un import în regimul zonelor 
defavorizate, respectiv de scutire de la plata taxelor vamale, pentru realizarea 
unei investi�ii în zona defavorizat�, dup� cum urmeaz� : 

DVI nr. ... / 2001 autoturism marca ROVER GROUP nr. identificare ... 
capacitatea cilindric� 1397 cmc.  an fabrica�ie 1997; 

 
                      SC X SRL, în baza Certificatului de investitor nr. ... din 2001, a 
beneficiat de prevederile HOT�RÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 991 din 
29 decembrie 1998 privind declararea zonei miniere Brad, jude�ul Hunedoara, 
ca zon� defavorizat�, în conformitate cu Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, modificat� prin 
ORDONAN�A DE URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 75 din 16 
iunie 2000, �i cu prevederile HOT�RÂRII  GUVERNULUI Nr. 525 din 29 iunie 
1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan�ei 
de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. 
                        În conformitare cu prevederile art.6 alin.(1) lit.a) din 
ORDONAN�A de URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 24 din 30 
septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz� : 
„  (1) Societ��ile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice 
române, precum �i întreprinz�torii particulari sau asocia�iile familiale, 
autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea �i 
desf��urarea unor activit��i economice pe baza liberei ini�iative, care î�i 
au sediul �i î�i desf��oar� activitatea în zona defavorizat�, beneficiaz� 
pentru investi�iile nou-create de urm�toarele facilit��i: 
    a) scutirea de la plata: 
    - taxelor vamale �i a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru ma�inile, 
utilajele, instala�iile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri 
amortizabile, care se import� în vederea efectu�rii de investi�ii în zon�;” 
 
                     Ulterior la solicitarea Agen�iei pentru Dezvoltare Regional�, 
Regiunea V Vest Timi�oara, prin adresa  nr. ... / 2005, în care se arat� c� 
potrivit prevederilor HOT�RÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 728 din 26 
iulie 2001, în urma verific�rii îndeplinirii condi�iilor legale în baza c�rora s-a 
eliberat certificatul de investitor, prin Hot�rârea Consiliului pentru 
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Dezvoltare Regional� a Regiunii V Vest nr. ... / 2004, Agen�ia pentru 
Dezvoltare Regional� Regiunea V Vest a retras certificatul de investitor 
în zona defavorizat� pentru SC X SRL, organele de control ale Direc�iei 
Regionale Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal au efectuat 
un control la SC X SRL, control finalizat prin procesul verbal de control nr. ... / 
2005. 
                        Astfel, organele vamale prin procesul verbal nr. ... / 2005 au 
invocat ca temei legal  art. 144 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 141 / 1997 privind 
Codul Vamal al României  în baza c�ruia au constatat c� pentru aceast� 
opera�iune vamal� de import se datoreaz� taxe vamale, momentul na�terii 
datoriei vamale fiind data depunerii declara�iei vamale de import 29.03.2001, 
potrivit art. 148 alin.(2) din Legea nr. 141 / 1997.                                            
                      În anexa nr.1 la procesul verbal, organele de control vamal au 
prezentat elementele de taxare, calculele metodologice �i baza legal� prin 
care s-au determinat sumele ce compun baza de calcul a dobânzilor �i 
penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i aplicat�, data de la 
care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea produselor dintre 
baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile de întârziere �i 
cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�. 
                        Societatea contestatoare arat� c� dobânzile �i penalit��ile 
calculate de inspectorii vamali ar fi trebuit s� cuprind� intervalul 24.11.2004 – 
28.06.2005, adic� de la data la care societatea a luat la cuno�tin�� de 
retragerea certificatului de investitor �i pân� la data controlului. 
                        Societatea invoc� faptul c� data la care a luat la cuno�tin�� de 
faptul c� i-a fost  retras certificatul de investitor în zon� defavorizat� este data 
cert� de la care se na�te obliga�ia societ��ii referitor la returnarea taxelor 
vamale �i a taxei pe valoarea ad�ugat� �i automat data de la care încep s� 
curg� dobânzile �i penalit��ile aferente acestora, petenta sus�inând c� 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i doar în sum� de … RON ( … ROL ), respectiv 
… RON ( … ROL ), calculate pentru perioada 24.11.2004 – 28.06.2005, 
conform calculelor f�cute de petenta în contesta�ie, dup� cum urmeaz�: 
CALCULUL DOBÂNZILOR �I PENALIT��ILOR aferente taxelor vamale (în Rol) 
BAZA   DE Termen de    Data Nr.zile Cot� Dobânzi    Dobânzi       Penalit��i  
CALCUL plat�  efectu�rii întârziere                 
                               pl��ii 
… 24.11.2004 28.06.2005         215                       0,06                    …                      … 
CALCULUL DOBÂNZILOR �I PENALIT��ILOR aferente TVA (în  Rol) 
BAZA   DE Termen de    Data Nr.zile Cot� Dobânzi    Dobânzi       Penalit��i  
CALCUL plat�  efectu�rii întârziere                 
                               pl��ii 
…                24.11.2004 28.06.2005          215 0,06 …                      … 

                        În drept, în conformitate cu prevederile art. 144 alin.(1) din 
LEGEA   Nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României, se arat� : 
„ (1) Datoria vamal� ia na�tere �i în urm�toarele cazuri : 
…b) neîndeplinirea uneia dintre condi�iile stabilite prin regimul vamal 
sub care au fost plasate; 
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    (2) Datoria vamal� se na�te în momentul în care s-au produs situa�iile 
prev�zute la alin. (1) lit. a), b) �i c).” 
                        Notificarea de retragere a certificatului de investitor în zon� 
defavorizat� a fost f�cut� de Agen�ia pentru Dezvoltare Regional�, Regiunea 
V Vest Timi�oara, prin adresa nr. … / 24.11.2004 expediat� c�tre SC X SRL 
prin care se men�ioneaz� c� pentru neîndeplinirea obliga�iilor legale privind 
de�inerea Certificatului de investitor, în temeiul art. 17 din HG Nr. 728/2001, a 
retras certificatul de investitor în zon� defavorizat� nr. …, cu avizul Consiliului 
pentru Dezvoltare Regional� a Regiunii de Vest dat prin Hot�rârea nr. ... / 
2004.  
                      Astfel, din cele ar�tate mai sus rezult� c� momentul în care ia 
na�tere datoria vamal� este data notific�rii de retragere a certificatului de 
investitor în zon� defavorizat�, f�cut� de Agen�ia pentru Dezvoltare 
Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara prin adresa nr. … din data de  
24.11.2004, dat� la care SC X SRL a luat la cuno�tin�� de retragerea 
certificatului de investitor în zon� defavorizat�, �i urmare a acestui fapt 
petenta nu mai a îndeplinit condi�iile regimului vamal sub care au fost 
plasate, respectiv de scutirea de la plata taxelor vamale �i a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pentru ma�inile, utilajele, instala�iile, echipamentele, 
mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se import� în 
vederea efectu�rii de investi�ii în zon� în baza certificatului de investitor 
în zon� defavorizat�. 
                       Drept urmare data cert� de la care se na�te obliga�ia SC X 
SRL referitor la taxele vamale �i taxa pe valoarea ad�ugat� este 24.11.2004 
�i automat data de la care se calculeaz� dobânzile �i penalit��ile aferente 
acestora, este ziua imediat urm�toare 25.11.2004 în cazul dobânzilor, 
respectiv data de 01.12.2004 în ceea ce prive�te penalit��ile de întârziere, 
în conformitate cu prevederile art.115 �i art. 120 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
arat� : 
 „ ART. 115  Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.  
ART. 120  Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor. ” 
                      De asemenea men�ion�m faptul c� petenta nu contest� 
calculele metodologice prin care s-au determinat sumele ce compun baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, însumarea produselor dintre 
baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor �i cota de dobânzi sau penalit��i 
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aplicat�, ci doar data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, 
respectiv de la data lu�rii la cuno�tin�� de retragerea certificatului �i pân� la 
data controlului, petenta nef�când dovada achit�rii taxelor vamale �i a taxei 
pe valoarea ad�ugat�. 
                     În consecin��, situa�ia dobânzilor  �i penalit��ile de întârziere 
datorate de societate se prezint� astfel :  
CALCULUL dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere aferente taxelor vamale 
în sum� de … RON  
BAZA   DE Termen     Data Nr.zile Cot� Dobânzi    Dobânzi       Penalit��i  
CALCUL de plat�  efectu�rii întârziere                        0,5 %             
                    controlului                                                                                             nr. luni 7 
  2.972               24.11.2004      28.06.2005     216 (25.11.2004-28.06.2005)    0,06            …              … 

CALCULUL dobânzilor �i penalit��ile de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de … RON  
BAZA   DE Termen     Data Nr.zile Cot� Dobânzi     Dobânzi       Penalit��i  
CALCUL de plat�  efectu�rii întârziere                        0,5 %             
                    controlului                                                                                              nr. luni 7 
  …               24.11.2004      28.06.2005     216 (25.11.2004-28.06.2005)    0,06           …                 … 

 
       Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în 
temeiul art.174 – 187 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se  

 
D E C I D E : 

 
                     Art.1 – Admiterea contesta�iei împotriva procesului verbal 
de control nr. ... / 2005 încheiat de Direc�ia Regional� Vamal� Arad, 
Serviciul Supraveghere �i Control Vamal, referitor la suma de  … lei 
reprezentând : 
- … lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
- … lei – dobânzi aferente TVA în vam�; 
-    … lei – penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
-    … lei – penalit��i de întârziere aferente TVA în vam�. 
 
                     Art.2 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�, împotriva 
procesului verbal de control nr. ... / 2005 încheiat de Direc�ia Regional� 
Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal,  cu   privire   la   
suma   de … lei reprezentând : 
-    … lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
-    … lei – dobânzi aferente TVA în vam�; 
-    … lei – penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
-    … lei – penalit��i de întârziere aferente TVA în vam�; 
 
                     Art.3 – Prezenta  decizie pentru art.2 poate fi  atacat� la  
Tribunalul Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, 
conform   prevederilor  legale  în  vigoare . 


