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DECIZIA nr.148 / 07.12.2006 
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� Vamal� Constan�a prin adresa nr……….. din 01.11.2006, înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr………./03.11.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan�a, b-dul ……….. nr….., bl…., sc…., ap…., et…. 
CUI …………..  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� drepturile vamale de import �i obliga�iile accesorii 
acestora stabilite prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr............, întocmit� în data de 22.09.2006 în baza 
Procesului verbal de control nr........... încheiat de organele vamale din cadrul D.R.V. 
Constan�a - Serviciul Supraveghere �i Control Vamal, în cuantum total de ………. lei, 
compuse din: 

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

   
Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al  societ��ii, fiind îndeplinite 

prevederile art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.177(1) din acela�i act normativ.  

Astfel, actul atacat a fost comunicat contestatarei prin po�t�, cu scrisoare recomandat� cu 
confirmare de primire în data de 28.09.2006 iar contesta�ia a fost depus� la D.R.V. Constan�a în 
data de 30.10.2006, fiind înregistrat� sub nr………... 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur�, prev�zute la 
art.176 �i 179(1) din O.G. nr.92/2003 republicat�, 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 Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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I. Prin adresa înregistrat� la D.R.V. Constan�a sub nr……….. din 30.10.2006, 
societatea CONSTANTA S.R.L. prin reprezentantul s�u legal formuleaz� contesta�ie împotriva 
Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr……….. întocmit� în baza Procesului verbal de control din 22.09.2006 încheiat de 
organele vamale din cadrul Serviciului Supraveghere �i Control Vamal, solicitând: 

- constatarea nulit��ii absolute a actelor atacate; 
- suspendarea ac�iunii de executare silit� pân� la solu�ionarea cauzei. 
  

În motivarea contesta�iei, se invoc� urm�toarele motive de fapt �i de drept: 
a) Art.22 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru 

înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii în temeiul c�rora au fost 
stabilite drepturile vamale era abrogat la data efectu�rii importului ; 

b) Organele vamale s-au limitat strict la prevederile art.22 din Legea nr.133/1999 f�r� a 
�ine cont �i de dispozi�iile art.2-3 din acela�i act normativ; 

c) Contractul de asociere în participa�iune încheiat în data de 01.06.2006 a avut drept 
scop ob�inerea de beneficii pentru societate, lucru care nu se putea realiza deoarece, 
chiar dac� aceasta avea în patrimoniu ma�ini �i echipamente tehnologice, nu de�inea 
�i spa�iul necesar pentru desf��urarea activit��ii.   

 În subsidiar, petenta solicit� sesizarea inclusiv a Cur�ii Constitu�ionale a României cu 
privire la aplicarea prevederilor art.22 din Legea nr.133/1999, pe care îl consider� abrogat, 
apreciind c� r�spunsul acesteia poate concura la solu�ionarea prezentei cauze.  

 
II. Controlul vamal ulterior finalizat prin procesul verbal din data de 22.09.2006 a 

avut ca obiectiv verificarea opera�iunii de import definitiv efectuat� de societate în anul 2002 ca 
urmare a faptului c� aceasta a beneficiat de facilit��ile vamale prev�zute de art.22 din Legea 
nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea 
întreprinderilor mici �i mijlocii. 
  Urmare verific�rii efectuate s-a constatat c� în baza D.V.I. nr........../18.05.2002 societatea 
a importat din Germania utilaje �i echipamente pentru fast-food (pozi�ie tarifar� 84 �i 85) în 
valoare de ........... Euro, f�r� plata datoriei vamale, deoarece a solicitat aplicarea regimului vamal 
favorabil prev�zut de Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru 
înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii, respectiv scutire de T.V.A., prin 
prezentarea Autoriza�iei pentru acordarea regimului vamal favorabil nr........../14.05.2002.  
 S-a mai constatat c�, la data controlului bunurile importate erau înregistrate în eviden�ele 
contabile în contul de mijloace fixe “212” �i existau faptic la punctul de lucru al societ��ii din 
zona falez� ...........  
 În data de 01.06.2006 societatea a încheiat un contract de asociere în participa�iune cu 
firma M............. S.R.L. din Constan�a, având ca obiect desf��urarea unei activit��i în scopul 
ob�inerii de câ�tiguri, în care aportul s�u a constat în punerea la dispozi�ie a bunurilor importate 
cu facilit��i, respectiv: cuptor pizza, aragaz, friteuz�, grill, mas� pizza, formator pizza, ma�in� 
cafea, ventilator + hot�, malaxor, cuptor patiserie, ma�in� cur��at cartofi, aparat de omorât 
insecte, pentru acest aport societatea urmând a beneficia de 80% din rezultatul activit��ii derulate 
în comun. 
 Organele vamale au considerat c� prin asocierea cu S.C. M............. �i punerea la 
dispozi�ia asocierii a utilajelor importate au fost înc�lcate prevederile art.22 din Legea 
nr.133/1999, n�scându-se la data încheierii contractului de asociere în participa�iune  – 
01.06.2006 - o datorie vamal� constând în cuantumul drepturilor vamale aferente bunurilor 
importate, conform art.226 alin.1 lit.b) din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României. 

În temeiul prevederilor art.237 pct.(1) din acela�i act normativ, organele vamale au  
stabilit drepturi vamale de import în cuantum de ........... lei, constând în T.V.A. 
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Aferent acestui debit au fost calculate obliga�ii accesorii constând în major�ri de 
întârziere în sum� de ........... lei. 

  
 
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: 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� stabilirea drepturilor vamale de import în 

temeiul prevederilor art.22 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor 
priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii, este întemeiat� 
legal.  

 
În fapt, în luna mai 2002 societatea a solicitat �i a ob�inut de la Direc�ia Regional� 

Vamal� Interjude�ean� Constan�a autoriza�ia nr………/14.05.2005 pentru acordarea regimului 
vamal favorabil pentru importul a 12 buc. utilaje �i echipamente de fast-food,  pozi�ie tarifar� 84-
85, cu destina�ia prest�ri servicii. 

În baza acestei autoriza�ii, în data de 18.05.2002 la Biroul vamal Constan�a Port 
societatea a efectuat formalit��ile pentru importul definitiv al utilajelor, beneficiind de scutire de 
taxe vamale �i T.V.A. în baza Legii nr.133/1999.  

Urmare controlului ulterior efectuat de organele vamale s-a constatat c� societatea a 
înc�lcat prevederile art.22 din Legea nr.133/1999, motiv pentru care au procedat la stabilirea de 
drepturi vamale de import constând în T.V.A. �i accesorii aferente. 

Petenta contest� debitele stabilite sus�inând c� art.22 din Legea nr.133/1999 era abrogat 
la data efectu�rii formalit��ilor vamale de import �i în consecin��, m�surile dispuse în baza 
acestor prevederi sunt neîntemeiate legal. 

În spe��, din analiza dispozi�iilor Legii nr.133/1999, în vigoare la data efectu�rii 
importului, s-au constatat urm�toarele: 

Art.22  din lege conform c�ruia: 

“Întreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru ma�inile, 
instala�iile, echipamentele industriale, know-how, care se import� în vederea dezvolt�rii 
activit��ilor proprii de produc�ie �i servicii �i care se achit� din fonduri proprii sau din credite 
ob�inute de la b�nci romane�ti sau str�ine”,  

a fost abrogat în data de 1 ianuarie 2000 prin art.II din O.U.G. nr.215/1999 privind modificarea 
�i completarea unor reglement�ri referitoare la taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 

“ Prezenta ordonan�� de urgen�� intr� în vigoare la data de 1 ianuarie 2000. Pe data  
intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e de urgen�� se abrog�: (…)  
- art. 22 �i 25 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru 
înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii”.  
 La data abrog�rii O.U.G. nr.215/1999 de c�tre O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, prevederile art.22 au r�mas în continuare abrogate, în temeiul dispozi�iilor 
art.37, conform c�rora:  

“ - Prezenta ordonan�� de urgen�� intr� în vigoare la data de 15 martie 2000. (…)  
Sunt �i r�mân abrogate: (…) art. 22 �i 25 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea 

întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii”.
  

Odat� cu aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2000, nr.76, art.22 din Legea 
nr.133/1999 a fost repus în vigoare începând cu data de 8 mai 2000, în temeiul prevederilor art.8 
alin.(3) prin care s-a modificat con�inutul art.37  susmen�ionat, în sensul c� art.22 �i 25 din Legea 
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nr.133/1999 au fost excluse din actele normative abrogate. Repunerea în vigoare a operat pân� la 
finele anului 2000, pe perioada de aplicare a Legii bugetului/2000. 

Prin O.U.G. nr.297 din 30 decembrie 2000 pentru  completarea Legii nr.133/1999 privind 
stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i 
mijlocii a fost introdus art.211, aprobat �i modificat prin Legea nr.415 din 18.07.2001, cu 
urm�torul con�inut: 
   “Întreprinderile mici �i mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul 
de ma�ini, instala�ii, echipamente industriale, instrumente, aparate �i know-how, care se 
reg�sesc la cap. 84, 85 �i 87, cu excep�ia autoturismelor  �i la cap. 90 din Tariful vamal de 
import al României, achizi�ionate în vederea dezvolt�rii activit��ii proprii de produc�ie �i 
servicii”. 

Din contextul prevederilor citate se re�ine c� art.22 din Legea nr.133/1999 privind 
stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i 
mijlocii a fost abrogat definitiv începând cu data de 1 ianuarie 2001, astfel încât la data efectu�rii 
formalit��ilor de import- 18.05.2002 acesta nu mai putea produce efecte juridice. 

În aceste condi�ii, constatarea organelor  vamale cu privire la înc�lcarea prevederilor 
acestui articol de c�tre petent� este nejustificat� iar stabilirea drepturilor vamale de import în 
temeiul  acestui articol prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal, este neîntemeiat� legal.  

Pe cale de consecin�� �i pentru motivele expuse, se va desfiin�a actul administrativ atacat 
�i Procesul verbal din data de 22.09.2006 încheiat de organele vamale din cadrul D.R.V. 
Constan�a - Serviciul Supraveghere �i Control Vamal,  urmând a se reanaliza situa�ia de fapt prin 
prisma dispozi�iilor legale în vigoare la data efectu�rii formalit��ilor vamale de import. 

 
În ceea ce prive�te solicitarea de suspendare a execut�rii actului administrativ-fiscal 

atacat, se re�ine c�, în conformitate cu prevederile art.185 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.158/2006 privind aprobarea O.U.G. 
nr.165/2005,  în vigoare începând cu 23 iunie 2006,  

“(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend� executarea 
actului administrativ fiscal. 
     (2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a 
cere suspendarea actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modific�rile ulterioare, cu condi�ia depunerii unei garan�ii la nivelul sumei 
contestate”. 
 Drept urmare, începând cu data de 23.06.2006 suspendarea execut�rii actului 
administrativ-fiscal atacat nu mai poate face obiectul c�ii administrative de atac deschise de 
Codul de procedur� fiscal�, competen�a de solu�ionare a unei asemenea cereri apar�inând 
instan�elor judec�tore�ti în temeiul Legii contenciosului administrativ.  
 

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.180 �i 186 alin. 3 din Codul de 
procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat�,   se 

 
 

DECIDE: 
 

 Desfiin�area în totalitate a Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr……….  �i a Procesului verbal de control 
încheiat în data de 22.09.2006 de organele vamale din cadrul D.R.V. Constan�a - Serviciul 
Supraveghere �i Control Vamal , pentru suma total� de  ………. lei, compus� din: 
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�  ……... lei – T.V.A.; 
�  ……... lei – major�ri de întârziere aferente. 

 
Urmare acestei solu�ii se va încheia un nou act de control care va fi comunicat 

Serviciului Solu�ionare Contesta�ii în termen de 30 zile de la primirea prezentei. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                   VASILICA MIHAI 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S./ 4 ex. 


