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DECIZIA NR.78 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 

 
 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Timi�oara, prin adresa nr. .../2008, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara sub nr. .../2008asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
PETRO�ANI, împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, cu privire la suma total� de 

... lei reprezentând: 
 
       ... lei – taxe vamale; 
       ... lei – major�ri aferente taxelor vamale; 
    ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
       ... lei – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 
                       Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de control 
vamal nr. .../2008 a fost comunicat� c�tre petent� în data de  ....2008, potrivit 
confirm�rii de primire anexate în copie la dosarul cauzei. 
                       Contesta�ia nr. .../2008 a fost înregistrat� la Direc�ia Regional� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara sub nr. .../2008. 
 
 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, 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 din 
PETRO�ANI.  
 
 
 
 
                      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL din PETRO�ANI în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
 
                      Petenta arat� c� nu a fost anun�at� de c�tre Agen�ia Pentru 
Dezvoltare Regional�-Regiunea Vest, conform legisla�iei în vigoare, c� are o 
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datorie vamal� cert� la data de ... 2007, dat� la care se face referire în 
adresa nr. .../ .2007. 
                      Petenta men�ionez� c� Certificatul de Investitor nr. .../2001, l-a 
ob�inut dup� ce a f�cut dovada c� a creat 2(dou�) locuri de munc� pe care le-
a men�inut pân� la data de …2007. 
                      Totodat� petenta men�ionez� c� toate pl��ile, inclusiv impozitul 
pe venit microîntreprindere, a fost achitat de c�tre societate neavând nici o 
scutire. 
                       Petenta precizeaz� c� din anul 2001, când a ob�inut Certificatul 
de Investitor în zon� defavorizat�, a fost monitorizat� pân� la data de …2005, 
când a avut ultimul control din partea Consiliului Concuren�ei, ocazie cu care 
a fost anun�at� c� nu va mai avea facilit��i din partea statului, deoarece nu a 
realizat alte investi�ii în zon�. 
                         Autoutilitara marca Peugeot F Diesel care face obiectul DVI 
nr. .../2001 este �i în prezent în patrimoniul SC X SRL �i conform legii a fost 
amortizat� total în … 2006. 
                         Având în vedere cele prezentate, petenta consider� c� a 
îndeplinit toate obliga�iile care i-au fost impuse pentru a ob�ine Certificatul de 
Investitor în zon� defavorizat� �i cf. Legii 141/1997, art. 187(1) din Codul 
Vamal al României: "Termenul de prescrip�ie a dreptului de a cere plata 
taxelor vamale este de 5 ani �i curge de la data accept�rii �i înregistr�rii 
declara�iei vamale de import" 
 
                         În concluzie, petenta consider� c� a îndeplinit toate condi�iile 
stabilite prin regimul vamal sub care a fost plasat� autoutilitara importat�, �i 
debitul de ... lei, compus din diferen�a de drepturi vamale de … lei �i major�ri 
de întârziere de … lei, este în afara legii. Totodat� este incorect s� fie 
anun�at� de a�a zisa datorie �i în acela�i timp s� fie calculate major�ri de 
întârziere la plat� a unei sume de care nu a avut cuno�tin��. 
 
 
 
 
 
 
                    II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008 încheiat� 
de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara, 
organele vamale �i-au motivat verificarea astfel : 
 
                     Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Timi�oara - Serviciul Antifraud� Vamal�, în baza HG nr. 532 / 2007, OG nr. 
92 / 2003 republicat�, a Legii nr. 86 / 2006, privind Codul Vamal al României, 
a efectuat un control ulterior al opera�iunilor de import la SC X SRL, având  
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ca obiect verificarea opera�iunilor de import definitiv cu facilita�i pe zone 
defavorizate, constatând urm�toarele : 
 
                       SC X SRL a efectuat în anul 2001 cu DVI nr. .../2001 un import 
definitiv prin Biroul Vamal Deva, constând în 1 buc. Autoutilitar� marca … 
Diesel. 
                       Pentru bunul importat, societatea a beneficiat la momentul 
importului de facilitate vamal� în baza art. 6 lit.a din OUG 24/98 republicat� �i 
OUG 75/2000 pentru modificarea OUG 24/98, în baza Certificatului de 
Investitor nr. .../2001. 
                       Cu adresa nr. …/2007, înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara sub num�rul …/2007 Agen�ia Pentru 
Dezvoltare Regional� -Regiunea Vest comunic� faptul c� societatea în cauz� 
nu mai îndepline�te condi�iile de men�inere a certificatului de investitor în 
zon� defavorizat� �i, în conformitate cu articolul 17 din Normele Metodologice 
din … 2001 pentru aplicarea Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr. 24 / 
1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, i s-a retras Certificatul de investitor în zon� defavorizat� la data de 
…2007. 
                      În conformitate cu prevederile art. 17 din Normele Metodologice 
din 26 iulie 2001 pentru aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, coroborate cu prevederile art 144 alin.(1) lit.b din Legea 141/1997 
privind Codul Vamal al României, în sarcina societ��ii ia na�tere o datorie 
vamal�.(data de …2007, respectiv data retragerii certificatului de investitor în 
zona defavorizat�) 
                      În baza art. 148 din Legea 141/1997 privind Codul vamal al 
României, calculul drepturilor vamale de import s-a efectuat pe baza 
elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale. 
                      S-a stabilit astfel o diferen�a de drepturi vamale(anexa) in suma 
de ...lei, din care taxe vamale de ... lei �i TVA de ... lei. 
                      Totodat�, organele de control vamal au procedat la calculul 
major�rilor de întârziere aferente acestor debite în sum� de ...lei, din care, 
major�ri la taxe vamale ... lei �i major�ri la TVA de ... lei, conform Legii 
210/2005, cu procentul de 0.1 % pe zi de întârziere, de la data de …2007 
pân� la data de ...2008. 
                      III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, se 
re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SRL cu sediul în PETRO�ANI, Str. ..., nr. ..., bl..., ap. ..., 
este înregistrat� la Oficiul  Registrului  Comer�ului sub nr. J ... / ... / ..., având 
CUI ...., reprezentat� prin dl. F. G., în calitate de administrator. 
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                      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 dac�, urmare retragerii certificatului de investitor în zon� 
defavorizatã, contestatoarea are obliga�ia restituirii contravalorii 
facilit��ilor de care a beneficiat. 
 
                      În fapt, SC X SRL, în baza certificatului de investitor nr. 
.../2001, a efectuat în anul 2001 cu DVI nr. .../2001 un import definitiv prin 
Biroul Vamal Deva, constând în 1 buc. Autoutilitar� marca … Diesel, import în 
regimul zonelor defavorizate, pentru realizarea unei investi�ii în zona 
defavorizat� Valea Jiului.  
                      SC X SRL, în baza Certificatului de investitor nr. .../2001, a 
beneficiat de facilit��ile fiscale prev�zute de Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 24 / 1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, 
modificat� prin ORDONAN�� DE URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI 
Nr. 75 din 16 iunie 2000, �i de 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. 
                      Cu adresa nr. .../2007, înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara sub nr. .../2007 Agen�ia Pentru 
Dezvoltare Regional� -Regiunea Vest comunic� faptul c� societatea în cauz� 
nu mai îndepline�te condi�iile de men�inere a certificatului de investitor în 
zon� defavorizat� �i, în conformitate cu art. 17 din Normele Metodologice din 
26 iulie 2001 pentru aplicarea Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr. 24 / 
1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, i s-a retras Certificatul de investitor în zon� defavorizat� la 
data de ...2007. 
                      În baza prevederilor art. 17 din Normele Metodologice pentru 
aplicarea OUG 24 / 1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aprobate prin HG 728 / 2001, �i a  
prevederilor art. 226 (l) din Lg. 86 / 2006 privind Codul Vamal al României, în 
sarcina societ��ii se na�te o datorie vamal�. 
                     Datoria vamal� se na�te la data de ...2007, data la care a fost 
retras Certificatul de Investitor în zon� defavorizat� pentru SC X SRL, 
întrucât societatea nu mai îndepline�te condi�iile în baza c�rora a ob�inut 
certificatul de investitor în zon�. 
                      În drept, conform HOT�RÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
992 din 29 decembrie 1998 privind declararea zonei miniere Valea Jiului, 
jude�ul Hunedoara, ca zon� defavorizat�, publicat� în Monitorul Oficial nr. 
524 din 31 decembrie 1998, la art. 1 �i art.2 se prevede : 
    „ART. 1 
    Se declar� zona minier� Valea Jiului, jude�ul Hunedoara, ca zon� 
defavorizat�. 
    ART. 2 
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    Aria geografic� strict delimitat� a zonei defavorizate însumeaz� 
localit��ile Petro�ani, Lupeni, Vulcan, Uricani, Petrila, Aninoasa, ca 
unit��i administrativ-teritoriale, în suprafa�� total� de 99.600 ha, conform 
anexei nr. 1.” 
iar la anexa 2 pct.1 lit.a) din actul normativ mai sus citat se precizeaz� : 
    1. Pentru societ��ile comerciale, persoane juridice române, precum �i 
pentru 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, înfiin�ate dup� data 
declar�rii zonei defavorizate, care au sediul social �i î�i desf��oar� 
activitatea pe teritoriul acesteia, se acord� urm�toarele facilit��i: 
    a) restituirea în totalitate a taxelor vamale pentru ma�inile, utilajele, 
instala�iile, echipamentele, mijloacele de transport, know-how, alte 
bunuri amortizabile, care se import� în vederea efectu�rii �i derul�rii de 
investi�ii în zon�, precum �i pentru materiile prime, piesele de schimb �i 
componentele importate, necesare realiz�rii produc�iei proprii în zon�; 
 
                        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�;” 
 
                       În conformitate cu HOT�RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI 
Nr. 728 din 26 iulie 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, publicat� în 
Monitorul Oficial nr. 467 din 15 august 2001, la art.6 alin. (2) �i  art. 17 se 
precizeaz�: 
„ ART. 6 
     (2) Dup� eliberarea certificatului de investitor în zon� defavorizat� 
agen�iile pentru dezvoltare regional� verific� cel pu�in de dou� ori pe an 
dac� fiecare agent economic care a beneficiat de facilit��i respect� 
obliga�iile prev�zute în ordonan��. 
ART. 17 
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    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�; 
    b) nu îndepline�te obliga�iile prev�zute la art. 14 în termen de 30 de 
zile de la prima solicitare a agen�iei pentru dezvoltare regional� care a 
eliberat certificatul de investitor; 
    c) nu prezint� la verificarea f�cut� de c�tre reprezentan�ii agen�iei 
pentru dezvoltare regional� sau ai Ministerului Dezvolt�rii �i Prognozei, 
la sediul din zona defavorizat�, documentele financiar-contabile �i 
contractele de munc� ale angaja�ilor.” 
                       
                        Potrivit prevederilor LEGII Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind 
Codul vamal al României, art. 42 , art. 104, art. 226 alin. (1), �i art. 237 din 
Lg. 86/2006 privind Codul Vamal al României, care arat� : 
„ART. 42 
    (1) Persoanele implicate p�streaz� documentele men�ionate la art. 41 
alin. (1), pentru a fi supuse controlului vamal, timp de 5 ani 
calendaristici, indiferent de suportul folosit. Acest termen se calculeaz� 
astfel: 
    b) în cazul m�rfurilor puse în liber� circula�ie cu drepturi de import 
reduse sau zero în func�ie de destina�ia lor final�, de la sfâr�itul anului 
în care ele înceteaz� a mai fi supuse supravegherii vamale; 
ART. 104 
    (1) M�rfurile puse în liber� circula�ie, care au beneficiat de drepturi de 
import reduse sau zero în func�ie de destina�ia lor final�, r�mân sub 
supraveghere vamal� pân� când condi�iile pentru acordarea 
tratamentului favorabil înceteaz� a mai fi aplicabile, precum �i în 
cazurile în care m�rfurile sunt exportate sau distruse. Supravegherea 
vamal� se încheie �i când m�rfurile sunt utilizate în alte scopuri decât 
cele prev�zute pentru aplicarea tratamentului favorabil, cu condi�ia 
achit�rii taxelor datorate la punerea în liber� circula�ie. 
ART. 226 
    (1) Datoria vamal� la import ia na�tere �i prin: 
    a) neîndeplinirea uneia dintre obliga�iile care rezult�, în privin�a 
m�rfurilor supuse drepturilor de import, din depozitarea lor temporar� 
sau din utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate; 
ART. 237 
    (1) Cu excep�ia dispozi�iilor contrare prev�zute în prezentul cod, 
cuantumul drepturilor de import sau export se determin� pe baza 
elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale.” 
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coroborate cu prevederile art. 136 �i art. 157 alin. (2) din LEGEA Nr. 571 din 
22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care arat�: 
„ART. 136 Exigibilitatea pentru importul de bunuri 
    În cazul unui import de bunuri, taxa pe valoarea ad�ugat� devine 
exigibil� la data când se genereaz� drepturi de import pentru bunurile 
respective, conform legisla�iei vamale în vigoare. 
  ART. 157 Plata taxei pe valoarea ad�ugat� la buget 
(2) Taxa pe valoarea ad�ugat� pentru importuri de bunuri, cu excep�ia 
celor scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�, se pl�te�te la organul vamal, 
în conformitate cu regulile în vigoare privind plata drepturilor de 
import.” 
în sarcina societ��ii se na�te o datorie vamal�, calculul drepturilor vamale de 
import efectuându-se pe baza elementelor de taxare din momentul na�terii 
datoriei vamale, respectiv data de ...2007, data la care a fost retras 
Certificatul de Investitor în zon� defavorizat� pentru SC X SRL.  
                       Astfel, organele vamale, în mod legal, au stabilit drepturi 
vamale în sum� total� de ...lei reprezentând : 
       ... lei – taxe vamale; 
    ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
                      Pentru neplata la termenul legal a drepturilor vamale stabiIite 
suplimentar, în mod legal, organele de control au calculat major�ri, în 
conformitate cu Legea nr. 210 / 2005, cu procentul de 0,1% pentru fiecare zi 
de întârziere pentru perioada ...2007( data retragerii certificatului de 
investitor) - ...2008, în sum� total� de ...lei reprezentând : 
       ... lei – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
       ... lei – major�ri aferente taxelor vamale; 
 
                     Referitor la afirma�ia petentei c� : „nu a fost anun�at�, conform 
legisla�iei în vigoare, c� are o datorie vamal� cert� de c�tre Agen�ia Pentru 
Dezvoltare Regional�-Regiunea Vest la data de ... 2007, dat� la care se face 
referire c� a fost anun�at� cu adresa nr. .../2007”  
men�ion�m faptul c� Agen�ia Pentru Dezvoltare Regional� -Regiunea Vest 
este autoritate de reglementare în domeniu �i în acest sens verific� 
îndeplinirea condi�iilor de men�inere a Certificatului de investitor în zona 
defavorizat�, retrage atunci când este cazul Certificatul de investitor în zona 
defavorizat�. Aceasta autoritate nu stabile�te datorii vamale sau fiscale, ci în 
conformitate cu art. 17 din Normele Metodologice din 26 iulie 2001 pentru 
aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul 
zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare: “solicit� organelor 
abilitate prin lege recuperarea contravalorii facilit��ilor” 
                      Astfel, cu privire la îndeplinirea condi�iilor de men�inere a 
certificatului de investitor în zona defavorizat�, autoritatea men�ionat� mai 
sus, respectiv Agen�ia Pentru Dezvoltare Regional� – Regiunea V Vest 
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este îndrituit� s� constate îndeplinirea condi�iilor de men�inere sau retragere 
a acestuia. 
                      Referitor la invocarea de c�tre petent� a prevederilor Legii 
141/1997, art. 187(1) din Codul Vamal al României: "Termenul de prescrip�ie 
a dreptului de a cere plata taxelor vamale este de 5 ani �i curge de la data 
accept�rii �i înregistr�rii declara�iei vamale de import", nu poate fi luat� în 
considerare în solu�ionarea contesta�iei, întrucât termenul de prescrip�ie 
prev�zut de art. 187(1) din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al României 
nu opereaz� în acest caz, întrucât societ��ile comerciale care beneficiaz� de 
facilit��ile prev�zute de Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 (act 
normativ de reglementare în domeniu) sunt obligate s� func�ioneze în zona 
dublul perioadei în care s-a bucurat de facilit��ile acordate �i trebuiesc 
men�inute condi�iile de de�inere a Certificatului de investitor în zona 
defavorizat�. În cazul în spe�� ne afl�m în situa�ia prev�zut� la art. 17 �i 
anume, sanc�ionarea societ��ii pentru nerespectarea anumitor condi�ii privind 
desf��urarea activit��ii în zon� defavorizat� cu consecin�a retragerii 
certificatului de investitor �i recuperarea contravalorii facilit��ilor 
acordate, situa�ia fa�� de care nu exist� prevederi cu caracter 
derogatoriu. 
                        Din enun�ul imperativ al acestei norme juridice rezult� f�r� 
dubiu c� neîndeplinirea condi�iilor în baza c�rora s-a ob�inut certificatul de 
investitor în zona defavorizat� conduce atât la retragerea certificatului, cât �i 
la recuperarea facilit��ilor. 
                      De asemenea, în cazul în spe�a sunt aplicabile prevederile art. 
42 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 86 / 2006 privind Codul Vamal al Romaniei, act 
normativ in baza c�ruia a fost ini�iat controlul vamal ulterior �i în vigoare la 
data stabilirii debitelor. 
                       În consecin��, contesta�ia formulat� de SC X SRL  va fi 
respins� ca neîntemeiat�, pentru suma de ... lei reprezentând: 
       ... lei – taxe vamale; 
       ... lei – major�ri aferente taxelor vamale; 
    ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
       ... lei – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 
 
      Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 
 
                                                 D E C I D E : 
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                          Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
SC X SRL pentru suma de ... lei reprezentând: 
       ... lei – taxe vamale; 
       ... lei – major�ri aferente taxelor vamale; 
    ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
       ... lei – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 
 
                        Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 
 


