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DECIZIA nr.54/18.08.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a prin adresa nr………… din 
16.07.2008, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… din 
21.07, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA 
S.R.L., cu sediul în loc.T……………, bl.nr……, sc……, ap……  �i sediul 
ales la sediul Cabinetului avocatului M…………… N………… din Constan�a, 
bd…………… nr……… bl……, sc……,  ap……, CUI ……………….  
 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� drepturile vamale de 
import stabilite prin Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr…………/16.06.2008, întocmit� de organele vamale din cadrul 
D.J.A.O.V. Constan�a în baza Procesului verbal de control 
nr…………/16.06.2008, în cuantum total de …………… lei, compuse din: 

� …………… lei - T.V.A.; 
� …………… lei – major�ri de întârziere aferente; 
 

Contesta�ia a fost introdus� prin împuternicit, respectiv 
Cabinetul de avocat M………… N…………, în baza împuternicirii 
avoca�iale nr…………/01.07.2008, fiind îndeplinite prevederile 
art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, �i a fost depus� în termenul prev�zut la 
art.207(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, actele atacate au fost înaintate societ��ii cu 
adresa nr…………/18.06.2008 pentru care s-a confirmat de primire în 
data de 20.06.2008, iar contesta�ia a fost depus� la Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a în data de 
09.07.2008, fiind înregistrat� sub nr…………. 

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii 
de procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
astfel încât Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a 
s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
 



 
Adresa: B-dul I.Gh.Duca nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro, www.mfinante-ct.ro 
Tel./Fax: 0241/48 80 55 

2 

    I. Prin adresa înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Constan�a sub nr…………/08.07.2008  
petenta, prin împuternicit, formuleaz� contesta�ie împotriva 
Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal,  nr……… din 16.06.2008, 
întocmit� de acest organ în baza Procesului verbal de control 
nr………… din 16.06.2008, solicitând anularea acestor acte. 

În sus�inerea contesta�iei, petenta arat� c� prin contractul 
de leasing extern nr………… încheiat în 08.04.2005 de c�tre S.C. 
L…………… SRL cu firma N…………… din Austria pe o perioad� de 36 luni,  
a dobândit dreptul de folosin�� asupra unui autotractor M…………… �i 
asupra unei semiremorci Basculant� L……………, bunuri pe care le-a 
introdus în �ar� în data de 13.04.2005 �i le-a plasat în regim 
vamal de admitere temporar�, cu exonerare total� de la plata 
drepturilor de import. Opera�iunea a fost efectuat� în baza 
autoriza�iei de admitere temporar� nr………/13.04.2005 �i a 
contractului de leasing ……………/08.042005, termenul acordat de 
autoritatea vamal� pentru încheierea regimului fiind data de 
15.05.2008. 

Prin Actul adi�ional la Contractul de leasing nr…………, 
încheiat la data de 21.08.2006, S.C. L…………… SRL, în calitate de 
utilizator a cedat contractul c�tre S.C. CONSTANTA SRL, motiv 
pentru care de la aceast� dat� s-a n�scut obliga�ia de plat� în 
sarcina societ��ii CONSTANTA SRL.  

În aceste condi�ii, petenta critic� întocmirea procesului 
verbal nr………… din data de 16.06.2008 sus�inând, în primul rând, 
c� organul vamal nu a respectat dispozi�iile art.9, alin.1 din 
Codul de procedur� fiscal�, limitându-se doar la a analiza 
înscrisurile depuse de cele dou� societ��i, f�r� a i se da 
societ��ii CONSTANTA SRL, dreptul de a formula explica�ii. 

În al doilea rând, petenta sus�ine c�, potrivit 
dispozi�iilor art.92 din Legea nr.141/1997, invocate de organul 
vamal, taxele vamale nu se calculeaz� în raport cu titularul, 
respectiv beneficiarul contractului de leasing, ci în raport cu 
obiectul contractului de leasing. 

Astfel, în opinia petentei, potrivit art.50 alin.1 din 
aceea�i lege, ceea ce ar trebui s� intereseze autorit��ile vamale 
este împrejurarea dac� exist� identitate între bunul ini�ial 
utilizat de S.C. L…………… SRL �i cel utilizat de S.C. CONSTANTA 
SRL. 

Mai mult, art.95 alin.(1), din acela�i act normativ, se 
refer� la  încheierea regimului vamal suspensiv aprobat, atunci 
când m�rfurile primesc un alt regim vamal, �i nu la cesiunea 
contractului de leasing pentru m�rfurile care î�i p�streaz� 
regimul temporar, cu atât mai mult cu cât contractul de cesiune a 
fost încheiat înainte de încheierea regimului suspensiv în baza 
acordului de voin�� între p�r�i. 

În al treilea rând, contestatoarea afirm� c� autoritatea 
vamal� nu a respectat modul de calcul al obliga�iilor fiscale în 
cazul cesiunii contractului, prev�zut la art.121(2) din Legea 
nr.141/1997, coroborat cu art.27 (1) �i (4) din O.G. nr.51/1977.     
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Astfel, petenta arat� c� baza la care ar fi trebuit 
calculate taxele vamale este suma de ………… euro, reprezentând 
valoarea rezidual�. 

În ap�rarea sa, petenta invoc� dispozi�iile art.49(2) �i 
art.102(1) din Codul vamal, potrivit c�rora autorit��ile vamale 
puteau aplica un tratament tarifar favorabil, precum �i c� 
potrivit art.27(4) din O.G. nr.51/1997, taxele trebuiau calculate 
la contravaloarea sumei de ………… euro, valoare rezidual� a 
bunurilor. 

Nu în ultimul rând, petenta sus�ine c� îi sunt aplicabile 
dispozi�iile art.1 din O.M.F.P. nr.84/2007 potrivit c�rora, 
pentru m�rfurile comunitare ce fac obiectul opera�iunilor de 
leasing efectuate conform art.27 alin.(1) din O.G. nr.51/1997, 
republicat�, se aplic� prevederile art.1611 alin.(2) lit.a) din 
Codul fiscal �i prevederile pct.86 din Normele metodologice de 
aplicare a Codului, deoarece la momentul cump�r�rii bunurilor din 
Austria, aceasta avea calitatea de stat comunitar �i drept 
urmare, �i bunurile ce au f�cut obiectul contractului de leasing 
erau bunuri comunitare. 

În subsidiar, contestatara solicit� suspendarea punerii în 
executare a deciziei nr………/2007, în temeiul art.268 alin.(3) din 
Codul vamal, conform c�rora autoritatea vamal� poate suspenda, 
total sau par�ial, executarea acestei decizii pân� la 
solu�ionarea plângerii prealabile, când are motive întemeiate s� 
considere c� decizia contestat� nu respect� reglement�rile vamale 
sau c� un prejudiciu irecuperabil poate fi produs persoanei 
interesate.   

  
II. Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 

Constan�a - a procedat la efectuarea controlului ulterior al 
opera�iunii de admitere temporar� efectuat� în baza declara�iei 
vamale nr...../15.04.2005, având ca titular de opera�iune 
societatea  L…………… SRL. 

Potrivit constat�rilor organului vamal, consemnate în 
Procesul verbal de control nr...... din data de 16.06.2008, au 
rezultat urm�toarele: 

În data de 15.04.2005, în baza declara�iei vamale nr…………, 
societatea a plasat în regim vamal de admitere temporar� un 
autotractor marca M…………… serie sa�iu …………… �i o semiremorc�  
specializat� basculant� L…………… serie sa�iu ……………, regimul fiind 
acordat în baza autoriza�iei de admitere temporar� nr……… din 
13.04.2005, eliberat� de Biroul vamal Constan�a, �i a 
contractului de leasing nr………… din 08.04.2005 încheiat cu firma 
N…………… - Austria. 

Termenul acordat prin autoriza�ie, pentru încheierea 
opera�iunii de admitere temporar�, a fost 15.05.2008. 

Prin adresa nr………/08.05.2008, înregistrat� la D.J.A.O.V. 
Constan�a sub nr………/09.05.2008, S.C. L…………… SRL în�tiin�eaz� c� 
la data de 21.08.2006, bunurile care fac obiectul declara�iei 
vamale nr…………/15.04.2005 au fost cesionate societ��ii CONSTANTA 
SRL. 
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Totodat�, S.C. CONSTANTA SRL prin adresa nr………/22.05.2008, 
comunic� autorit��ii vamale c� în data de 21.08.2006 a preluat 
bunurile care fac obiectul contractului nr………… de la  S.C. L…………… 
SRL, conform actului adi�ional la contractul men�ionat anterior. 

Deoarece în cadrul termenului aprobat nici una din cele dou� 
firme nu au solicitat, pentru bunurile care fac obiectul 
declara�iei susmen�ionate, un alt regim vamal, organul vamal a 
stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art.93, 96 din Legea 
nr.141/1997 privind Codul vamal �i ale art.156, 282 alin.(3) din 
Regulamentul vamal aprobat prin H.G. nr.1114/2001, luând astfel 
na�tere datoria vamal� (în sensul art.3 lit.l din Legea 
141/1997), conform art.144, lit.b) din Legea 141/1997 coroborat 
cu art.284 din Legea nr.86/2006), la data de 21.08.2006. 

Autoritatea vamal� a stabilit c� sunt obliga�i în solidar la 
plata TVA corespunz�toare bunurilor care fac obiectul DVI 
nr…………/15.04.2005, S.C. L…………… SRL, înc�lcând obliga�ia prev�zut� 
la art.93 �i 96 din Legea 141/1997 �i S.C. CONSTANTA SRL, 
nerespectând obliga�iile prev�zute la art.50 �i 90, ceea ce d� 
na�tere datoriei vamale, potrivit art.144 alin.1 lit.b) din 
aceea�i lege. 

În consecin��, pentru S.C. L…………… SRL, utilizarea regimului 
de admitere temporar� dup� data de 21.08.2006 nu mai era 
justificat�, iar S.C. CONSTANTA SRL, de�i era în posesia 
documentelor �i ar fi îndeplinit condi�iile pentru a plasa 
bunurile sub regimul de admitere temporar�, nu a respectat 
procedura pentru a solicita autorizarea de c�tre DJAOV Constan�a.  

Astfel, baza de calcul a taxei pe valoarea ad�ugat� a 
constituit-o valoarea total� a bunurilor în sum� de ………… lei 
înscris� în declara�ia vamal� de plasare în regim, rezultând o 
datorie vamal� total� de ………… lei, compus� din suma de ………… lei 
reprezentând TVA, �i major�ri de întârziere în sum� de ………… lei. 

În baza Procesului verbal de control, a fost întocmit� 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal, nr………… din 16.06.2008. 
    
 III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor vamale, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile 
în spe��, se re�in urm�toarele: 
  

În fapt, în baza contractului de leasing nr………/21.08.2006 
încheiat cu firma N…………… din Austria �i a Autoriza�iei de 
admitere temporar� nr……… din 13.04.2005 eliberat� de Biroul vamal 
Constan�a, societatea L…………… SRL a plasat în regim vamal 
suspensiv de admitere temporar�, un autotractor marca M………… în 
valoare total� de ………… euro �i o semiremorc� în valoare de ………… 
euro, depunând la autoritatea vamal� declara�ia vamal� de 
admitere temporar� nr………… din 15.04.2005, cu termen de închidere 
a opera�iunii 15.05.2008. 

Opera�iunea a beneficiat de facilit��ile fiscale prev�zute 
de art.27 alin.1 din O.G. nr.51/1997, republicat�, privind 
opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing, iar 
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procedurile care reglementau admiterea temporar� la data 
ini�ierii opera�iunii erau cele stabilite prin Codul vamal 
aprobat prin Legea 141/1997, respectiv art.91-96, 119-122 �i H.G. 
nr.1114/2001 la art.152-159, 253-298. 

Prin adresa nr……… din 08.05.2008, societatea L…………… SRL, 
prin reprezentantul s�u legal, a comunicat D.J.A.O.V. Constan�a 
c�, la data de 21.08.2006, bunurile care fac obiectul declara�iei 
vamale nr…………/15.04.2005 au fost cesionate S.C. CONSTANTA SRL.  

Potrivit actului adi�ional la contractul de leasing …………, 
societatea L…………… SRL devine utilizator-cedant care transmite 
calitatea sa de contractant societ��ii CONSTANTA SRL (utilizator-
cesionar), împreun� cu toate drepturile �i obliga�iile pe care le 
comport� aceast� calitate, fiind obligat s� respecte toate 
prevederile contractului de leasing. 
 Ca urmare a faptului c� la data încheierii contractului de 
cesiune (21.08.2006), S.C. CONSTANTA SRL nu �i-a îndeplinit 
obliga�ia de a solicita autorizarea regimului suspensiv de 
admitere temporar� (de�i ar fi întrunit toate condi�iile pentru a 
putea plasa bunurile preluate prin cesiune în regim de admitere 
temporar�), organul vamal a procedat la încheierea din oficiu a 
opera�iunii �i la stabilirea drepturilor vamale cuvenite 
bugetului de stat, la valoarea integral� a bunurilor în cuantum 
de ………… lei, rezultând o tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� în 
sum� de ………… lei �i accesorii în sum� de …………… lei. 
 Petenta contest� aceste obliga�ii suplimentare stabilite de 
controlul vamal, motivând c� taxele vamale nu se calculeaz� în 
raport cu titularul, respectiv cu beneficiarul contractului de 
leasing, ci în raport cu obiectul contractului, iar bunurile 
cesionate î�i p�streaz� regimul suspensiv temporar, cu atât mai 
mult cu cât contractul de cesiune a fost încheiat înainte de a 
încheia regimul suspensiv. 
 Deasemenea, sus�ine c� a solicita acordul autorit��ii vamale 
pentru a cesiona un contract de leasing echivaleaz� cu imixtiunea 
acesteia în realizarea �i manifestarea acordului de voin�� al 
p�r�ilor. 
 În plus, autoritatea vamal� nu a respectat modul de calcul 
al obliga�iilor fiscale prev�zut la art.121 alin.2 din Legea 
nr.141/1997 privind Codul vamal, �i nici prevederile art.27 
alin.1 din O.G. nr.51/1997 în temeiul c�rora taxele vamale se 
calculeaz� numai la valoarea rezidual�, respectiv la 
contravaloarea de …………… euro. 
   

Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� încheierea din oficiu a 
regimului vamal de admitere temporar� s-a efectuat în mod legal 
de organul vamal �i dac� petenta datoreaz� drepturile de import 
calculate la valoarea integral� a bunurilor introduse în �ar� în 
baza contractului de leasing extern.  

 
În drept, aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.27 

alin.(1) din O.G. nr.51/1997 privind opera�iunile de leasing �i 
societ��ile de leasing, republicat�, în vigoare la data 
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încheierii contractului de leasing �i a introducerii bunurilor în 
�ar�, conform c�rora: 

„Bunurile mobile care sunt introduse în �ar� de c�tre 
utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor 
contracte de leasing încheiate cu societ��i de leasing, persoane 
juridice str�ine, se încadreaz� în regimul vamal de admitere 
temporar�, pe toat� durata contractului de leasing, cu exonerarea 
total� de la obliga�ia de plat� a sumelor aferente drepturilor de 
import, inclusiv a garan�iilor vamale”. 

Potrivit dispozi�iilor art. 284 din Legea nr.86/2006 privind 
Codul vamal al României: 

“Opera�iunile vamale ini�iate sub regimul prev�zut de 
reglement�rile vamale anterioare intr�rii în vigoare a 
prezentului cod se finalizeaz� potrivit acelor reglement�ri”. 

Drept urmare, în spe�� sunt incidente prevederile art.93 �i 
ale art.96 alin.(1) �i (2) din Legea nr.141/1997 privind Codul 
Vamal al României, cu modific�rile ulterioare, conform c�rora: 

ART. 93 
    „Titularul aprob�rii este obligat s� informeze de îndat� 
autoritatea vamal� asupra oric�ror modific�ri care influen�eaz� 
derularea opera�iunii sub regimul vamal aprobat”. 

ART. 96 
    „Titularul regimului vamal suspensiv poate cesiona, cu 
acceptul proprietarului m�rfurilor �i cu acordul autorit��ii 
vamale, drepturile �i obliga�iile aferente regimului vamal 
respectiv”, 
coroborate cu prevederile art.282 alin.(3) din H.G. nr.1114/2001 
pentru aprobarea Regulamentului vamal, în care se stipuleaz�: 

     „(3)Opera�iunile de admitere temporar� realizate de un 
titular pot fi cesionate unui alt titular, cu aprobarea 
prealabil� a autorit��ii vamale, numai dac� titularul care preia 
opera�iunile îndepline�te condi�iile stabilite de prezentul 
regulament pentru realizarea lor”. 

Din contextul legal citat, se re�ine c� bunurile introduse 
în �ar� în baza unor contracte de leasing extern beneficiaz� de 
un regim vamal suspensiv de admitere temporar� cu exonerare de la 
plata drepturilor de import, pe perioada de derulare a 
contractului de leasing. Regimul vamal suspensiv înceteaz� la 
termenul limit� acordat de autoritatea vamal� prin autoriza�ia de 
admitere temporar� sau atunci când apar modific�ri care 
influen�eaz� derularea opera�iunii sub regimul vamal aprobat.  
    

În spe��, se re�ine c� petenta nu a solicitat acordul 
autorit��ii vamale pentru cesionarea drepturilor �i obliga�iilor 
prev�zute de contractul de leasing …………/08.05.2005, la momentul 
în care a intervenit actul adi�ional la acest contract �i în care 
regimul vamal autorizat prin autoriza�ia de admitere temporar� 
nr………/13.04.2005 (pentru titularul opera�iunii, societatea L…………… 
SRL) a încetat de drept.   

Astfel, potrivit art.93 �i 96 din Legea 141/1997 privind 
Codul vamal al României, petenta avea obliga�ia s� informeze de 
îndat� autoritatea vamal� asupra oric�ror modific�ri care 
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influen�eaz� derularea opera�iunii sub regimul vamal aprobat �i 
s� solicite acordul autorit��ii vamale pentru cesionarea 
drepturilor �i obliga�iilor aferente regimului vamal respectiv. 

Din interpretarea art.96 din legea cadru în materie vamal�, 
respectiv Codul vamal, reiese c�, exist� în practica comercial� 
situa�ii în care m�rfurile introduse în �ar� �i plasate sub un 
regim suspensiv, având ca titular un operator economic, s� fie 
cesionate altui operator. Dar, pentru realizarea supravegherii 
vamale, se prevede condi�ia ca transferul s� fie anun�at 
autorit��ii vamale pentru ca acesta s�-�i dea acordul, analizând 
totodat� dac� noul titular poate îndeplini condi�iile derul�rii 
regimului suspensiv aprobat ini�ial. 

Totodat�, cesiunea se face pe numele noului titular (în 
spe�� - S.C. CONSTANTA SRL), prin depunerea la autoritatea vamal� 
a declara�iei de plasare sub regimul suspensiv, fapt care d� 
na�tere la un nou raport juridic între autoritatea vamal� �i noul 
titular, �i stinge, în acela�i timp, raportul juridic creat cu 
vechiul titular (în spe�� - S.C. L…………… SRL).  

În consecin��, se re�ine c� interpretarea dat� de 
contestator, în sensul c� acordul prev�zut de art.96 ar echivala 
cu imixtiunea în realizarea �i manifestarea acordului de voin�� 
al p�r�ilor, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, acordul autorit��ii vamale vizând numai drepturile 
�i obliga�iile aferente regimului vamal.  

În aceast� situa�ie, trebuie luat în considerare faptul c�, 
prin cesionarea contractului de leasing neurmat� de cesionarea 
regimului vamal, nu mai erau îndeplinite condi�iile pentru care 
opera�iunea de admitere temporar� a fost autorizat�, astfel c� 
regimul vamal a încetat de drept în data de 21.08.2006, motiv 
pentru care se re�ine c�, organul vamal a stabilit legal datoria 
vamal� în sum� de ………… lei, reprezentând TVA �i major�rile de 
întârziere aferente în sum� de ………… lei, calculate pentru 
perioada 22.08.2006-16.06.2008. 

Cu privire la art.121 alin.(2), art.49 alin.(2) �i art.102 
alin.(1) din Codul vamal invocate de S.C. CONSTANTA SRL în 
sus�inerea contesta�iei, se constat� c� nu au relevan�� în cazul 
în spe��, deoarece: 

-regimul solicitat �i acordat a fost de admitere temporar� 
cu exonerare total� �i nu par�ial�, caz în care s-ar fi aplicat 
prevederile art.121 alin.(2); 

-opera�iunea nu intr� sub inciden�a art.49 alin.(2) �i 
art.102 alin.(1), având în vedere c� marfa care face obiectul 
declara�iei vamale are statut comunitar �i este liber� de taxe 
vamale. 

Cu privire la aplicarea art.27(4) din O.G. nr.51/1997, 
republicat�, privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de 
leasing, se impun urm�toarele preciz�ri: 

Acest aliniat, prevede:  
   „(4) În cazul achizi�ion�rii bunurilor introduse în �ar� în 
condi�iile alin.(1) �i (2), utilizatorul este obligat s� achite 
taxa vamal� calculat� la valoarea rezidual� a bunului din 
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momentul încheierii contractului de vânzare-cump�rare, care nu 
poate fi mai mic� de 20% din valoarea de intrare a bunului”, 
 Textul mai sus citat face referire la situa�ia în care bunul 
este achizi�ionat de utilizator, la obliga�iile care-i revin 
acestuia, respectiv plata taxelor vamale �i modul de calcul al 
acestora. Având în vedere statutul comunitar, m�rfurile care fac 
obiectul deciziei de regularizare nr………/2008 sunt libere de taxe 
vamale. În plus, textul în cauz� nu face referire la plata taxei 
pe valoarea ad�ugat�. 
 Nu poate fi re�inut în sus�inerea ac�iunii nici argumentul 
prezentat de petent� cu privire la împrejurarea c�, societatea nu 
datoreaz� sumele stabilite de autoritatea vamal�, întrucât spe�ei 
îi sunt aplicabile prevederile art.1611 alin.(2) lit.a) din Codul 
fiscal.  

Se re�ine c�, la alin.3 lit.b) �i c) al aceluia�i articol, 
se precizeaz� cazurile în care pentru un import de bunuri nu 
exist� fapt generator de TVA, bunurile care fac obiectul Deciziei 
nr………/2008, neaflându-se într-o astfel de situa�ie. 
 Fa�� de cele prezentate, nu se dovedesc a fi întemeiate 
argumentele petentei în sus�inerea contesta�iei formulate 
împotriva Deciziei nr………/16.06.2008.   
 În ceea ce prive�te invocarea dispozi�iilor art.268 alin.(3) 
din Codul vamal, ca temei al solicit�rii suspend�rii punerii în 
executare a Deciziei nr………/2007, se re�ine c� a fost parcurs� 
procedura administrativ� de solu�ionare a contesta�iei. În acest 
sens, a fost emis� Decizia nr.104/12.12.2007 a Serviciului 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a. 
     Având în vedere argumentele expuse, se re�ine c�, în 
conformitate cu prevederile legale citate anterior, în mod corect 
organele vamale au procedat la încheierea din oficiu a regimului 
vamal de admitere temporar� a bunurilor introduse în �ar� în baza 
contractului de leasing �i au calculat în sarcina contestatarei 
obliga�ii de plat� constând în T.V.A. în cuantum de ………… lei, 
motiv pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� 
împotriva acestui debit, ca neîntemeiat� legal.  
 Pentru obliga�iile de plat� stabilite suplimentar prin 
Decizia pentru regularizarea situa�iei nr……… din data de 
16.06.2008, organul vamal a procedat la calcularea obliga�iilor 
accesorii aferente, începând cu ziua urm�toare scaden�ei T.V.A. 
de plat� stabilit� suplimentar, respectiv începând cu data de 
22.08.2006 �i pân� la  16.06.2008.   

Conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� 
principalul”, obliga�ia principal� nu poate fi separat� de 
obliga�ia accesorie, principiu care opereaz� �i în legisla�ia 
fiscal� �i se interpreteaz� în sensul c�, dac� obliga�ia 
principal� datorat� bugetului de stat nu a fost achitat� în 
termenul legal, aceasta se datoreaz� împreun� cu major�rile de 
întârziere aferente.  

 
 În drept, sunt aplicabile dispozi�iile art.119 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
potrivit c�rora: 



 
Adresa: B-dul I.Gh.Duca nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro, www.mfinante-ct.ro 
Tel./Fax: 0241/48 80 55 

9 

     „(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”, 
precum �i dispozi�iile art.120 alin.(1) din acela�i act normativ, 
conform c�rora:  

(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”. 

Pentru argumentele de fapt �i de drept expuse, se re�ine c� 
petenta datoreaz� �i major�ri de întârziere pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� datorat� bugetului de stat ca urmare a 
încheierii din oficiu a regimului vamal de admitere temporar�, 
motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� legal 
contesta�ia formulat� de petent� împotriva sumei de ………… lei, 
reprezentând major�ri de întârziere. 
 

 Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 
art.210 �i ale art.216(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
în 2007,  se: 

 
DECIDE: 

 
 Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 

împotriva obliga�iilor stabilite prin Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr………… din 16.06.2008, întocmit� de 
organele vamale din cadrul D.J.A.O.V. Constan�a, în cuantum total 
de ………… lei, compuse din: 

� …………… lei - T.V.A.; 
� …………… lei – major�ri de întârziere aferente  
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor 
administrative de atac �i poate fi atacat� la Tribunalul 
Constan�a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate 
cu art.218 alin.(2) din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin 
O.G. nr.92/2003 republicat� în 2007, coroborat cu art.11 alin.(1) 
din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

                 BOGDAN IULIAN HU�UC� 
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