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DECIZIA NR.129 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� de 
Direc�ia regional� pentru accize �i opera�iuni vamale ... asupra contesta�ia 
formulat� de SC X SRL ..., cu sediul in municipiul ..., str. ..., bl. …, ap. …, 
jude�ul ....  
 
           Contesta�ia, a fost formulat� impotriva Deciziei nr. .../...2009 privind 
regularizarea situa�iei privind obliga�iilor suplimentare stabilite de 
controlul vamal emis� de Direc�ia regional� pentru accize �i opera�iuni 
vamale ... referitoare la suma de ... lei, reprezentând: 
 
   - ...lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
   - ...lei - major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar.       
    
           Contesta�ia a fost depus� in termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., constatând 
c� sunt indeplinite dispozitiile art. 205, art. 206 �i art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
           I. Prin contesta�ia formulat� impotriva Deciziei nr. .../...2009 
privind regularizarea situa�iei privind obliga�iilor suplimentare stabilite 
de controlul vamal emis� de Direc�ia regional� pentru accize �i opera�iuni 
vamale ..., societatea comercial� sus�ine urm�toarele:  
   - potrivit procesului verbal de control, întocmit de inspectorii vamali la data 
de 25.06.2009, s-a re�inut c� SC X SRL ... a beneficiat de facilit��i vamale 
în baza O.U.G. nr. 24/1998 pentru importul urm�toarelor bunuri: ma�ini de 
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cusut, ma�ini de lipit �i diverse obiecte de mobilier, necesare desf��ur�rii 
activit��ii;  
   - certificatul de investitor zona defavorizat�, în baza c�ruia a beneficiat de 
facilit��ile vamale, i-a fost retras la data de 03.11.2004 întrucât societatea 
nu mai îndeplinea condi�iile legale pentru men�inerea acestuia; 
   - prin procesul verbal întocmit de inspectorii vamali la data de 25.06.2009 
au fost calculate obliga�ii vamale suplimentare de natura T.V.A. �i major�ri 
de întârziere aferente începând cu data de 04.11.2004. 
 
           Fa�� de cele sus�inute, societatea contestatoare apreciaz� c� 
decizia atacat� este nelegal�, întrucât, obliga�iile vamale suplimentare au 
fost stabilite cu înc�lcarea art. 91 alin. (1) �i alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, ce 
reglementeaz� prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii fiscale. 
 
           Din textul legal men�ionat mai sus rezult� c� se pot calcula obliga�ii 
suplimentare în cadrul termenului de prescrip�ie extinctiv� de 5 ani, calculat 
de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor, celui în care a luat na�tere 
crean�a fiscal�. 
 
           Având în vedere c� importurile care fac obiectul procesului verbal 
întocmit la data de 25.06.2009 au fost efectuate în anul 2000, termenul de 
prescrip�ie a început s� curg� de la data de 01.01.2001, împlinându-se la 
data de 01.01.2006. 
 
           De asemenea, contestatoarea apreciaz� c�, retragerea certificatului 
de investitor în zona defavorizat� nu poate fi apreciat drept un motiv pentru 
calculul obliga�iilor vamale suplimentare, deoarece: 
   - la data importurilor societatea îndeplinea condi�iile legale pentru a 
beneficia de facilit��ile prev�zute la art. 6 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
24/1998 
   - retragerea certificatului nu este sinonim� cu anularea, întrucât 
retragerea se dispune când beneficiarul nu mai îndepline�te condi�iile 
legale pentru a fi men�inut acel act, iar retragerea nu nu are efecte 
retroactive. 
 
           Pentru motivele ar�tate mai sus, societatea solicit� admiterea 
contesta�iei a�a cum a fost formulat�.  
        
           II. Prin Decizia nr. .../...2009 privind regularizarea situa�iei 
privind obliga�iilor suplimentare stabilite de controlul vamal emis� de 
Direc�ia regional� pentru accize �i opera�iuni vamale ..., în baza 
Procesului verbal de control, inregistrat sub nr. .../...2009 au fost 
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stabilite, în sarcina SC X SRL ...,  obliga�ii de plat� în sum� total� de ... 
lei, reprezentând: 
 
   -     ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
   -   ... lei - major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar.       
 
           Prin procesul verbal de control nr. .../...2009 reprezentan�ii ai 
Direc�iei regionale pentru accize �i opera�iuni vamale ... au constatat 
urm�toarele: 
 
           SC X SRL ... a efectuat în anul 2000, prin Biroul vamal Deva, un 
num�r de 2 opera�iuni vamale de import definitiv, constând în: ma�ini de 
cusut, ma�ini de lipit �i diverse obiecte de mobilier, pentru care a beneficiat 
de facilit��ile vamale prev�zute la art. 6, alin. (1) lit. a) din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
           Facilit��ile au fost acordate de c�tre autoritatea vamal� în baza 
Certificatului de investitor în zona defavorizat� nr. .../...1999 eliberat de 
c�tre Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� - Regiunea Vest 
 
           Cu adresa nr. .../...2007, înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal� ... 
sub nr. .../...2007, Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� - Regiunea Vest a 
comunicat autorit��ii vamale faptul c�, societ��ii contestatoare i-a fost retras 
certificatul de investitor în zona defavorizat� prin Hot�rârea de retragere 
nr..../...2004.  
 
           Organele de control au precizat c�, prin retragerea certificatului de 
investitor în zona defavorizat� �i urmare faptului c� societatea nu mai 
îndepline�te condi�iile în baza c�rora a primit certificatul de investitor, în 
conformitate cu prevederile art. 17 lit. a) din Hot�rârea Guvernului nr. 
728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, aceasta datoreaz� 
bugetului de stat contravaloarea facilit��ilor vamale acordate. 
           În consecin��, prin decizia privind regularizarea situa�iei privind 
obliga�iilor suplimentare stabilite de controlul vamal contestat�, organele 
vamale au stabilit c�, SC X SRL ... datorez� bugetului de stat 
contravaloarea facilit��ilor vamale, în conformitate cu prevederile art. 9 din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, precum �i major�ri de 
întârziere aferente datoriei vamale. 
 



 
     ����

 
 

  

4 

�����������������������������	�
������������
�����

           III. Având in vedere constat�rile organelor de control, motiva�iile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative in vigoare in perioada supus� verific�rii, invocate de 
societatea contestatoare �i de organele de control, se re�in 
urm�toarele: 
    
           Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac�, urmare 
retragerii certificatului de investitor in zona defavorizat�, 
contestatoarea are obliga�ia restituirii contravalorii facilit��ilor de care 
a beneficiat.    
 
           În fapt, SC X SRL ... a efectuat în anul 2000, prin Biroul vamal 
Deva, un num�r de 2 opera�iuni vamale de import definitiv, constând în: 
ma�ini de cusut, ma�ini de lipit �i diverse obiecte de mobilier, pentru care a 
beneficiat de scutire de la plat� a taxei pe valoarea ad�ugat�, facilitate 
prev�zut� la art. 6, alin. (1) lit. a) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�. 
 
           Societatea contestatoare a beneficiat de aceast� facilitate pe baza 
Certificatului de investitor în zona defavorizat� nr. .../...1999, eliberat de 
Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� - Regiunea Vest. 
 
           Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� - Regiunea Vest i-a retras 
contestatoarei certificatul de investitor în zona defavorizat�, potrivit Hot�rârii 
de retragere nr..../...2004 �i a sesizat Direc�ia Regional� Vamal� ... prin 
adresa nr. .../...2007, înregistrat� la Direc�ia regional� Vamal� ... sub nr. 
.../...2007 asupra retragerii certificatului de investitor în zona defavorizat� 
eliberat pe numele SC X SRL .... 
 
           În drept, în spe�� sunt incidente prevederile art. 17 din Hot�rârea 
Guvernului nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul 
zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare care stipuleaz� 
c�: 
 
         ,,Agen�ia pentru dezvoltare regional� va retrage certificatul de 
investitor în zon� defavorizat�, cu avizul consiliului pentru dezvoltare 
regional� în a c�rei raz� de competen�� teritorial� intr� zona 
defavorizat�, �i va solicita organelor abilitate prin lege recuperarea 
contravalorii facilit��ilor atunci când beneficiarul acestora se afl� în 
una dintre urm�toarele situa�ii: 
    a) nu mai îndepline�te condi�iile în baza c�rora a ob�inut certificatul 
de investitor în zon� defavorizat�; [...]” 
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          Potrivit art. 7 �i art. 9 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 
 
         “ART. 7 
    În situa�ia în care o investi�ie care beneficiaz� de prevederile 
prezentei ordonan�e de urgen�� este lichidat� voluntar într-o perioad� 
mai mic� decât dublul perioadei în care s-a bucurat de facilit��ile 
acordate prin hot�rârea Guvernului de înfiin�are a zonei defavorizate, 
lichidatorul/lichidatorii are/au obliga�ia ca din sumele rezultate în urma 
lichid�rii s� achite cu prioritate c�tre bugetul de stat, bugetul 
asigur�rilor sociale de stat �i bugetele fondurilor speciale sumele 
aferente facilit��ilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei 
ordonan�e de urgen��. 
     
    ART. 9 
    Societ��ile comerciale constituite într-o zon� defavorizat� î�i pot 
înceta voluntar activitatea în zona respectiv�, iar cele care î�i deschid 
filiale cu personalitate juridic� într-o astfel de zon� le pot desfiin�a sau 
schimba sediul din zona defavorizat�, într-o perioad� mai scurt� decât 
cea prev�zut� la art. 7, numai sub sanc�iunea achit�rii sumelor 
datorate c�tre bugetul de stat, bugetul asigur�rilor sociale de stat �i 
bugetele fondurilor speciale, aferente facilit��ilor acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei ordonan�e de urgen��.” 
 
           În conformitate cu prevederile art. 1 lit. f) din Hot�rârea Guvernului 
nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, 
 
         “perioada în care s-a bucurat de facilit��ile acordate prin 
hot�rârea Guvernului de înfiin�are a zonei defavorizate, precizat� la 
art. 7 �i 9 din ordonan�� - perioada cuprins� între momentul ob�inerii 
certificatului de investitor în zona defavorizat� �i cel în care înceteaz� 
existen�a zonei defavorizate; în cazul certificatului provizoriu de 
investitor, urmat de ob�inerea certificatului de investitor în zon� 
defavorizat�, perioada se calculeaz� din momentul ob�inerii 
certificatului provizoriu de investitor pân� la încetarea existen�ei zonei 
defavorizate;” 
 
           Referitor la sus�inerea societ��ii contestatoare în ceea ce prive�te 
prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii fiscale, se precizeaz� faptul c�, 
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potrivit art. 91 alin. (1) �i (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�,  
    “(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie 
în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. 
    (2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s� 
curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut 
crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel.” 
 
           În cazul, în spe��, pentru cele 2 opera�iuni vamale de import definitiv, 
efectuate în anul 2000 societatea a beneficiat de scutire de la plat� a taxei 
pe valoarea ad�ugat�, facilitate prev�zut� la art. 6, alin. (1) lit. a) din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, pe baza Certificatului de investitor în zona defavorizat� nr. 
.../...1999, eliberat de Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� - Regiunea 
Vest. 
 
           În conformitate cu art. 144 alin. (1) lit. b) �i alin. (2) din Legea nr. 
141/1997 privind Codul vamal al României, aplicabil la data retragerii 
certificatului de investitor în zona defavorizat�, care prevede c�:  
           
         “(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;[...] 
    (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).” 
 
           Condi�iile stabilite prin regimul vamal sunt cele în baza c�rora a fost 
emis certificatul de investitor în zona defavorizat�, respectiv: 
   - î�i desf��oar� activitatea în aceast� zon� defavorizat� 
   - prin investi�ia realizat� se creeaz� noi locuri de munc�, pentru for�a de 
munc� neocupat�, care domiciliaz� în zona defavorizat�. 
 
           Având în vedere cele prezentate mai sus, se re�ine c� datoria 
vamal� se na�te la data de 03.11.2004, dat� la care Agen�ia pentru 
Dezvoltare Regional� - Regiunea Vest i-a retras contestatoarei certificatul 
de investitor în zona defavorizat�, potrivit Hot�rârii de retragere nr. …, 
astfel c�, m�sura organelor de control constând în stabilirea, ca obliga�ie de 
plat�, a taxei pe valoarea ad�ugat� de în sum� de ... lei, este legal�. 
 
           Fa�� de cele re�inute, urmeaz� ca, pentru cap�tul de cerere 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, contesta�ia formulat� de SC X 
SRL ... s� fie respins� ca neîntemeiat�. 
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           Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
taxei pe valoarea ad�ugat�, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente 
privind modul de calcul al majorarilor de intarziere, societatea datoreaz� 
�i suma de ... lei, cu titlu de majorari de intârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, reprezentând m�sura accesorie, conform principiului 
de drept accesoriul urmeaza principalul, drept pentru care contesta�ia va 
fi respins� ca neintemeiat�. 
             
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedura fiscala, se  
 
 
                                                DECIDE: 
   
         Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
... impotriva Deciziei nr. .../...2009 privind regularizarea situa�iei privind 
obliga�iilor suplimentare stabilite de controlul vamal, emis� de Direc�ia 
regional� pentru accize �i opera�iuni vamale ... referitoare la suma de ... lei, 
reprezentând: 
 
   -    ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 

   - ... lei - major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar.       
 
           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ... in termen de 6 luni 
de la data comunic�rii. 

 

                   DIRECTOR COORDONATOR, 


