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DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
COMPARTIMENTUL SOLU�IONARE CONTESTA�II 
 
 
 

DECIZIA NR. 
 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC SRL , înregistrat� la Direc�ia 

Regional� Vamal�  sub nr. 
 
 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de  lei, reprezentînd drepturi vamale, 
respectiv: 
 -  lei – TVA; 
 -  lei – major�ri de întîrziere aferente TVA. 
 Suma de  lei a fost stabilit� prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. întocmit� de organele de 
control vamale, din cadrul Direc�iei Regionale Vamale , avînd la baz� constat�rile 
cuprinse în procesul verbal de control nr.. 
 Împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. SC  SRL formuleaz� �i depune contesta�ie la Direc�ia 
Regional� Vamal� , înregistrat� sub nr. . Contesta�ia este depus� în termenul legal 
prev�zut de art.177 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
 
 Constatînd c�, în spe��, sînt îndeplinite dispozi�iile art.175 �i 179, alin.1, lit.a) 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Compartimentul 
Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , este legal 
învestit s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de SC  SRL. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� SC  SRL solicit� anularea în totalitate a Deciziei 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr., precum �i a procesului verbal de control nr. invocînd faptul c�, din 
con�inutul procesului verbal contestat nu rezult� concret de ce documentele în spe�� 
nu îndeplineau cerin�ele cerute de lege �i nu rezult� situa�ia real� de fapt, c� bunurile 
achizi�ionate cu facturile în cauz� nu au fost comercializate, organele de control 
neefectuînd o analiz� detaliat� a contractului de comodat. 
 Totodat�, contestatorul mai apreciaz� c�, organul de control a constatat în mod 
gre�it c� actele justificative nu îndeplineau condi�iile cerute expres de lege pentru a 
putea fi considerate documente legale �i „din tot cuprinsul procesului verbal nu rezult� 
expres care sunt articolele din acele acte normative înc�lcate, inspectorii mul�umindu-
se s� concluzioneze f�r� a dovedi prin vreun mijloc de prob� aceste sus�ineri �i f�r� a 
indica ce texte de lege nu au fost respectate”.  
 
 II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr., organele de control vamale, din cadrul Direc�iei 
Regionale Vamale , Serviciul de Supraveghere �i Control Vamal au stabilit debite 
suplimentare în baza urm�toarelor constat�ri din procesul verbal de control: 
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 Verificarea a vizat  opera�iunile de import-export derulate în perioada 
18.10.2001 – 20.11.2006. 
 
 În urma controlului efectuat, organele de control vamale au constatat c�, în 
data de 01.08.2006, în baza contractului de comodat nr., SC  SRL  a procedat la 
cedarea dreptului de folosin�� a bunurilor importante cu declara�iile vamale de import 
nr. �i nr., f�r� a declara autorit��ii vamale modificarea destina�iei acestora fa�� scopul 
declarat la momentul importului, bunurile respective beneficiind la data importului de 
tratament tarifar favorabil. 
 Astfel, SC SRL încalc� prevederile art.105 din Legea nr.86/2006, în sensul c� 
beneficiarul importului de m�rfuri destinate unei anumite utiliz�ri, în cazul în care 
ulterior declara�iei vamale schimb� utilizarea m�rfurilor este obligat s� în�tiin�eze în 
prealabil autoritatea vamal�, care va aplica tariful vamal corespunz�tor noii utiliz�ri. 
 Ca urmare, organele de control vamale au procedat la calcularea drepturilor 
vamale, respectiv TVA, în sum� de  lei �i major�ri de întîrziere aferente TVA, în sum� 
de  lei. 
   
 III. Luînd în considerare constat�rile organului de control, motivele invocare de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i reglement�rile legale 
în vigoare se re�in urm�toarele: 
 
  În fapt, conform contractului de comodat nr., încheiat între SC  SRL, în calitate 
de comodant �i SC  SRL, în calitate de comodatar, comodantul a transferat c�tre 
comodatar dreptul de folosin�� temporar� asupra autovehicului cu nr. de înmatriculare 
, compus din cap tractor  �i semiremorca cistern� (pentru o perioad� de 10 ani, 
începînd cu data de 01.08.2006. 
 Ansamblul cap tractor  �i semiremorca cistern� a fost introdus în �ar� cu 
declara�iile vamale de import nr. �i nr. . Aceste bunuri au fost importate prin Biroul 
Vamal  în scutire de la plata taxelor vamale �i a TVA, în baza art.22 din Legea 
nr.133/1999, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare. 
 Din analiza contesta�iei, organele de solu�ionare a contesta�iei au constatat c�, 
aceasta nu îndepline�te condi�iile prev�zute de OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, art.176 „Forma �i con�inutul contesta�iei”, alin.(1): 
Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde […]: 
 c) motivele de fapt �i de drept;  
 d) dovezile pe care se întemeieaz�; 
 e) semn�tura contestatorului […], precum �i �tampila în cazul persoanelor 
juridice”. 
 Prin adresa nr. Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul DGFP , 
solicit� contestatorului îndeplinirea condi�iillor cerute de art.176 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în termen de 5 zile de la primirea 
prezentei. 
 Adresa nr. este primit� de contestator în data de 29.01.2007, conform 
confirm�rii de primire nr.R30600/25.01.2007, îns� pîn� la data emiterii prezentei 
decizii contestatorul nu a dat curs solicit�rii Compartimentului Solu�ion�rii Contesta�ii. 
 
 În drept, pentru cauza supus� solu�ion�rii sînt aplicabile prevederile Legii 
nr.133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor priva�i pentru înfiin�area �i 
dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii, art. 22: „Întreprinderile mici �i mijlocii sînt 
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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 române�ti sau str�ine”. 
 În baza acestor prevederi SC SRL, în calitate de beneficiar� a facilit��ilor 
acordate prin art.22 din legea nr.133/1999, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, 
pentru m�rfurile importate cu declara�iile vamale anterior precizate avea obliga�ia s� 
utilizeze aceste m�rfuri pentru dezvoltarea activit��ilor proprii de servicii transport 
m�rfuri.  
 Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României prin art.105 precizeaz�: 
„Titularii punerii în liber� circula�ie a m�rfurilor destinate unei anumite utiliz�ri, în cazul 
în care, ulterior acord�rii liberului de vam�, schimb� utilizarea m�rfii, sînt obliga�i s� 
în�tiin�eze în prealabil autoritatea vamal�, care va aplica regimul tarifar vamal 
corespunz�tor noii utiliz�ri”. 
 În baza acestor prevederi SC SRL avea obliga�ia s� în�tiin�eze autoritatea 
vamal� înainte de transferarea dreptului de folosin�� temporar� c�tre SC  SRL, pentru 
ca autoritatea vamal� s� aplice tariful vamal corespunz�tor noii utiliz�ri. 
 Ca urmare, organele de control vamale au procedat corect la stabilirea de 
drepturi vamale, în sum� total� de  lei. 
 Referitor la afirma�ia petentei potrivit c�reia din procesul verbal nu rezult� 
expres care sunt articolele de din acele acte normative înc�lcate �i nu sunt indicate 
ce texte de lege nu au fost respectate, aceasta nu se poate re�ine întrucît, atît Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr., cît �i procesul verbal de control nr. sunt fundamentate, atît din punct de 
vedere al st�rii de fapt, cît �i din punct de vedere al prevederilor legale incidente 
pentru cauza, în spe��. 
 
 În contextul celor de mai sus, întrucît contestatorul nu a dus la îndeplinire 
solicitarea Compartimentului Solu�ionare Contesta�ii, prin adresa nr. contesta�ia 
urmeaz� a fi respins� ca nemotivat�. 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 
art.183 �i art.186 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
coroborate cu prevederile OMFP nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
se 
 
 

D E C I D E 
 
 
 Respingerea contesta�iei formulat� de SC SRL, ca nemotivat�, pentru suma de  
lei, reprezentînd drepturi vamale, respectiv: 
 - lei – TVA; 
 - lei – major�ri de întîrziere aferente TVA 
 


