
                                                                    

190.IL.2008

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a 
Finantelor  Publice  ...  a  fost  sesizat  de Autoritatea Nationala   a 
Vamilor  -Directia Judeteana pentru Accize si  Operatiuni  Vamale 
Arad- Serviciul Inspectie Fiscala si Control Ulterior-  prin adresa 
nr...  cu  privire  la  contestatia  formulata  de  ....  cu  sediul  in  l...

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin 
Deciziile  nr.  ...,  Procesele  -verbale  de  control  ...,  ...,  ...  si 
impotriva adresei nr. ..., in suma de ... lei reprezentand ;

-Taxe vamale =... lei;
-majorari aferente=... lei;
-Comision  vamal=... lei;
-majorari aferente=... lei;
-T.V.A. = ... lei;
-majorari aferente=... lei;
-Dobanzi compensatorii=... lei.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 207 din 

O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala.
Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Ialomita  prin  biroul 

solutionarea  contestatiilor,  constatind  ca  in  speta  sunt  intrunite 
conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) 
privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este  competenta  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.-...   contesta Deciziile de regularizare a situatiei nr. ..., ... 
si ... emise de D.J.A.O.V. ... si procesele verbale de control care 
au stat la baza intocmirii acestora, precum si  adresa nr. ....

Contestatoarea ,  in calitate de utilizator  mentioneaza ca a 
incheiat in anul 2004 printre altele, 3 contracte de leasing pentru 
diverse utilaje agricole, cu locatorul ...  din ..., astfel:

-Contractul  nr.... ,avand ca obiect un tractor;
-Contractul nr. ..., avand ca obiect un decompactor;
-Contractul nr. ... ,avand ca obiect un plug.
Toate cele 3 contracte au avut ca termen de terminare data 

de ....
In urma semnarii   acestor contracte ... a depus declaratiile 

vamale  corespunzatoare,  iar  Vama  ...   a  emis  autorizatii  de 
admitere temporara  pe toata durata contractului de leasing( deci 
pana la data de 15.03.2008), cu exonerarea totala de la obligatia 
de plata a sumelor aferente drepturilor de import( utilajele fiind de 
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fabricatie U.S.A ), inclusiv  a garantiilor vamale,in baza art. 27 al(1) 
si (2)  din O.G. nr. 51/1997.

Datorita  situatiei  economice  din  agricultura,  conditiilor 
climaterice deosebit  de grele care au afectat  productia agricola, 
nedispunand de resurse financiare pentru cumpararea utilajelor, 
societatea  contestatoare  a  solicitat  locatorului  prelungirea 
contractului  de  leasing,  drept  urmare  locatorul  a  prelungit 
contractele cat si plata ratelor de leasing .

Astfel la inceputul lunii martie 2008, cu aproape 4 saptamani 
inainte de expirarea contractului, partile contractante au prelungit 
contractele de leasing si au incheiat in termen acte aditionale la 
acestea, astfel :

-in data de 06.03.2008,act aditional prin care s-a prelungit 
Contractul ... pana la data de ...;

-in  data  de  ...,  act  aditional  prin  care  s-a  prelungit 
Contractul ... pana la ...;

-in  data  de  ...,  act  aditional  prin  care  s-a  prelungit 
Contractul  ...  pana  la  data  de  ...,  prelungit  ulterior  prin  actul 
aditional nr. ... pana la data de .....

In data de ...  ....  a solicitat Biroului Vamal ..., prelungirea 
termenului de admitere temporara pana la data limita inserata in 
actele aditionale susmentionate.Aceste cereri au fost inregistrate 
la D.J.A.O.V. ... cu numerele ..., ..., ....

D.J.A.O.V.  a  solicitat  ulterior  firmei  contestatoare 
prezentarea documentelor referitoare la plata ratelor de leasing . 

...  a prezentat Biroului Vamal ...  dovada de plata a primei 
rate de leasing ,mentionand ca pana la incheierea contractelor de 
leasing, respectiv a perioadei cerute pentru prelungirea regimului 
de admitere temporara in vama, va prezenta dovada platii soldului, 
conform intelegerii  contractuale cu locatorul,  pana la concurenta 
sumei totale inscrise in contractele de leasing.

Desi   a  depus  la  dosarul  Vamii  ...  dovada  prelungirii 
contractelor  de  leasing  si  a  platilor  efectuate,  solicitandu-se 
justificat  in  termen  legal,  prelungirea  autorizatiei  de  admitere 
temporara in vama, Biroul Vamal ... demarat controale vamale in 
legatura cu cele 3 contracte in urma carora a incheiat procesele 
verbale de control din data de ... cu numerele ..., ... si ....

In baza acestor controale Biroul Vamal ... a emis 3 decizii de 
regularizare  a  situatiei  prin  care  s-a  stabilit  o  datorie  vamala 
calculata  la  valoarea  de  intrare  si  nu  la  valoarea  reziduala  a 
bunurilor  constand  in  taxe  vamale,  comision  vamal,  T.V.A.   cu 
majorari  de  intarziere  calculate  cu  incepere  de  la  data  de 
15.03.2008 si pana la 14.05.2008, data incheierii procesului verbal 
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de control.
In data de 27.05.2008 Biroul Vamal ...a comunicat societatii 

contestatoare prin adresa nr. ..., refuzul prelungirii termenului de 
incheiere a declaratiilor vamale corespunzatoare celor 3 contracte 
de  leasing,  justificand  acest  refuz  prin  faptul  ca  respectivele 
contracte nu s-ar fi derulat ca niste contracte de leasing, pentru ca 
nu s-au platit la timp ratele stabilite prin contract.

Deciziile de regularizare si procesele verbale de control au 
fost  comunicate  societatii  contestatoare  in  data  de  ...  prin 
adresele ..., ..., ....

Motivele pentru care S.C. ...S.R.L.  contesta masurile luate 
de Vama ... sunt urmatoarele :

-refuzul abuziv si fara nici o justificare legala de a prelungi 
autorizatia de admitere temporara in vama, conform art. 92 al(3) 
din Codul Vamal, desi aceasta prelungire a fost solicitata justificat 
si in termen( inainte de expirarea celor 3 contracte de leasing),

-gresita recalificare a contractelor de leasing in contracte de 
vanzare-cumparare pe motivul neplatii la termen de catre utilizator 
a ratelor de leasing;

-gresita  impunere  a  platii  taxelor  vamale,  T.V.A  ,  dobanzi 
compensatorii  si  comisioane  la  valoarea  de  intrare  si  nu  la 
valoarea  reziduala  asa  cum prevede  art.  27  al(4)  din  O.G.  nr. 
51/1997;

-calcularea  nejustificata  a  majorarilor  de  intarziere  cu 
incepere de la ...  si  pana la ....  (  data controlului  )  cu toate ca 
refuzul  prelungirii  regimului  vamal  suspensiv  a  fost  comunicat 
contestatoarei in data de 27.05.2008.

In consecinta S.C. ... S.R.L. solicita:
-anularea ca nelegala a masurii dispuse prin adresa nr. ... si 

a Deciziilor nr. .... si ... emise de D.J.A.O.V. ...;
-pe  cale  de  consecinta,  prelungirea  regimului  vamal 

suspensiv de admitere temporara pana la expirarea contractelor 
de  leasing  nr.  ...  si  ...  (  prelungit  prin  actul  aditional  din  ...)  si 
restituirea/compensarea sumelor platite si  anume ...  lei  ,  ca find 
plata nedatorata, conform art. 116 si 117 Cod procedura fiscala, 
prin  procedura  stabilita  prin  Ordinul  Ministerului  Finantelor  nr. 
1939/2006.

Pentru Decizia nr. ... aferenta Contractului ... si pentru cazul 
in care se considera incetat regimul suspensiv, inclusiv pentru cele 
doua contracte solicita :

-recalcularea  obligatiilor  fiscale  prezentate   in  deciziile  de 
regularizare  a  situatiei  ...,  ...  si  ...  emise  de  D.J.A.O.V.  ...  si  a 
proceselor  verbale  de  control  la  valoarea  reziduala  a  bunului 
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stabilit prin contractele de leasing, conform art. 27 al(4) din O.G. 
nr. 51/1997, si nu la valoarea de intrare.

-scutirea de plata majorarilor de intarziere.

II.-Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale 
Arad- Serviciul Control Fiscal si Control ulterior- prin Referatul 
cu propuneri de solutionare nr. ... mentioneaza ca  S.C ...S.R.L. 
cu sediul in ... a formulat contestatie, prin Cabinet de Avocat ..., 
impotriva Deciziilor  de regularizare a situatiei  nr.  ...,  ...,  ..../...,  a 
proceselor  verbale  de  control  nr.  ...,  ...,  ...  si  impotriva  adresei 
nr. ....

In referatul cu propuneri de solutionare se mentioneaza ca in 
data  de  ...  S.C.....S.R.L.  a  depus  la  Biroul  vamal  ...  Declaratia 
vamala  nr.  ...  pentru  plasarea in  regim de admitere  temporara-
leasing  un  tractor  agricol  nou,  operatiune  pentru  care  in  baza 
documentelor  anexate a fost solicitat de catre societate ca termen 
de  incheiere  data  de  ...,  conform  Autorizatiei  de  admitere 
temporara nr. .....Prin adresa ... contestatoarea solicita prelungirea 
termenului  de  incheiere  a  operatiunii  in  baza  adendumului  la 
Contract de leasing nr. .... Pentru a verifica daca operatiunea de 
leasing s-a derulat conform contractului, D.J.A.O.V. ...  cu adresa 
nr.... a solicitat dovada platii ratelor de leasing. Neprimind nici un 
raspuns  pana la  data  de  ...,  D.J.A.O.V.  ...  a  revenit  cu  adresa 
nr.  ...,  solicitand  documentele  referitoare  la  platile  efectuate  de 
S.C.  ...  S.R.L.  cu titlul  de rata de leasing conform pct.  4.1.  din 
contractul de leasing. 

D.J.A.O.V.  ...  precizeaza  in  referatul  cu  propuneri  de 
solutionare ca in ceea ce priveste tractorul agricol ce face obiectul 
contractului de leasing  nr. ... si a declaratiei vamale de admitere 
temporara  ...   nr.  ...,  contestatorul  trebuie  sa  clarifice  situatia 
acestuia  deoarece  in  anul  2006  a  solicitat  cu  adresa  nr.  ..., 
inregistrata  la  ...  sub  nr.  ...,  aprobarea  cesionarii  acestui  bun 
catre ..., prezentand procesul verbal de cesionare incheiat in data 
de ... intre ...,  S.C. ...S.R.L. Si ....  si contractul de leasing nr. ... 
incheiat intre ... si ... .

In  data  de   ...  S.C.  ...  S.R.L.  a  depus  la  Biroul  Vamal  .. 
declaratia  vamala  nr.  ...  pentru  plasarea  in  regim  de  admitere 
temporara -leasing  a unui ..., nou, operatiune pentru care in baza 
documentelor anexate a fost  solicitat de catre societate ca termen 
de  incheiere  data  de  ...,  conform  Autorizatiei  de  admitere 
temporara nr. ....

Cu  adresa  ...,  inregistrata  la  Directia  Judeteana  pentru 
Accize si  Operatiuni Vamale ...  sub nr....,  S.C. ...  S.R.L. solicita 
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prelungirea  termenului  de  incheiere  a  operatiunii  in  baza 
adendumului la  Contractul de leasing nr. ....

Pentru  a  verifica  daca  operatiunea  de  leasing  s-a  derulat 
conform  contractului  D.J.A.O.V.  ...   cu  adresa  nr.  ...,  ...,  ...  a 
solicitat dovada platii ratelor de leasing. Neprimind nici un raspuns 
pana  la  data  de  09.04.2008  D.J.A.O.V.  ...  a  revenit  cu  adresa 
nr. ..., ..., solicitand documentele referitoare la platile efectuate de 
S.C.  ...  S.R.L.  cu titlul  de rata de leasing conform pct.  4.1.  din 
contractul de leasing.

In  data  de  ...  S.C.  ...   S.R.L.a  depus  la  Biroul  Vamal  ... 
Declaratia  vamala  nr.  ...  pentru  plasarea  in  regim  de  admitere 
temporara-  leasing  a  unui  Decompactor  agricol  ...  in  baza 
documentelor anexate a fost solicitat de catre societate  ca termen 
de  incheiere  data  de  ...,  conform  Autorizatiei  de  admitere 
temporara nr.  ....  Cu adresa ...,  inregistrata la D.J.A.O.V ...  sub 
nr. ..., contestatoarea solicita prelungirea termenului de incheiere a 
operatiunii  in  baza   adendumului  la  Contractul  de  leasing  nr. 
....Pentru  a  verifica  daca  operatiunea  de  leasing  s-a  derulat 
conform contractului , s-a solicitat prin adresa nr. ..., ..., ... dovada 
platii  ratelor de leasing. Neprimind nici un raspuns pana la data 
de ...  D.J.A.O.V.  ...  a revenit  cu adresa nr.  ...,  ...,  ...,  solicitand 
documentele referitoare la platile efectuate de S.C. ... S.R.L.  cu 
titlu de rata de leasing conform pct. 4.1. din contractul de leasing. 

Prin  Declaratia  de plata externa din  data de 14.03.2008 , 
S.C.  ...  S.R.L.  face  dovada  platii  unei  parti  din  prima  rata  de 
leasing respectiv a ratei de capital astfel :
-... euro pentru contractul nr. ... aferent declaratiei vamale nr. ...;
-... euro  pentru contractul nr. ... aferent declaratiei vamale nr. ...;
-... euro pentru contractul nr. ... aferent declaratiei vamale nr. ...

Platile  au  fost  efectuate  in  ziua  in  care  S.C.  ...  S.R.L.  a 
solicitat prelungirea termenului de incheiere pentru operatiunile in 
cauza.

Analizand  contractele  si  platile  efectuate  se  constata  ca 
prima rata pentru contractul ... si nr. ... trebuia efectuata in data 
de ...  ,  si   sa  plateasca  celelalte  3  rate  urmand ca  la  sfarsitul 
contractului  de  leasing  utilizatorul  in  cazul  in  care  va  cumpara 
bunul sa achite si valoarea reziduala conform pct.4.1. din contract.

Pentru Contractul ... prima rata trebuia platita in data de ... 
iar  la  15  decembrie  a  anului  2005,  2006  si  2007  trebuia  sa 
plateasca celelalte  3 rate  urmand ca la  sfarsitul  contractului  de 
leasing utilizatorul in cazul in care va cumpara bunul sa achite si 
valoarea reziduala conform pct. 4.1. din contract.

Bunurile care fac obiectul contractelor de leasing de mai sus 
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au  fost plasate in regim de admitere temporara leasing conform 
pct. 27 al(1) din O.G. nr. 51/1997.

Conform art.  10  lit.d.  din  O.G.  nr.  51/1997 utilizatorul  era 
obligat sa achite ratele de leasing in cuantumul valoric stabilit la 
termenele prevazute in contractul de leasing.

Aprobarea regimului de admitere temporara cu exonerarea 
totala de la  obligatia  de plata a sumelor  aferente drepturilor  de 
import  ,  inclusiv  a  garantiilor  vamale,a  fost  acordata  societatii 
contestatoare cu conditia respectarii obligatiilor asumate de buna 
voie  conform art.  10  din  O.G.  nr.  51/1997.  Or,  se  constata  ca 
utilizatorul nu a respectat obligatiile impuse de O.G. nr. 51/1997, in 
baza careia a beneficiat de scutire de la plata drepturilor vamale si 
a oricaror garantii. 
 Ca urmare a finalizarii controlului D.J.A.O.V. ... a instiintat pe 
S.C.  ...S.R.L.  cu  adresa  nr.  ...,  contestata,  ca  nu  aproba 
prelungirea termenului de incheiere al operatiunilor si ca acestea 
se vor incheia din oficiu.

Au fost emise Deciziile nr. ..., ..., ... care au fost comunicate 
cu adresa nr. ... si nr. ..., ..., primite de contestatoare in data de 
30.05.2008.
 Fata  de  cele  aratate  D.J.A.O.V.  ...  propune  respingerea 
contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L.

III.-Luind in considerare constatarile controlorilor vamali 
din  cadrul  D.J.A.O.V.  ...,  documentele  existente  la  dosarul 
contestatiei precum si actele normative in vigoare in perioada 
invocata  de  contestatoare  si  organul  de  control  se  retin 
urmatoarele:

In fapt-S.C. ... S.R.L. a incheiat in anul 2004 trei contracte 
de  leasing in  calitate  de  utilizator  cu  ....  din  ...  in  calitate  de 
locator:

-Contractul  nr.... avand ca obiect un tractor;
-Contractul nr....,avand ca obiect un decompactor;
-Contractul nr. ... avand ca obiect un plug
drept pentru care societatea contestatoare  a depus la Biroul 

vamal:
 -Declaratia  vamala  nr.  ...  pentru  plasarea  in  regim  de 
admitere  temporara-leasing a unui tractor agricol ..., serie nr. ..., 
nou,solicitand ca termen de incheiere data de 15.03.2008, conform 
Autorizatiei de admitere temporara nr. ...;

-Declaratia  vamala  nr.  ...  pentru  plasarea  in  regim  de 
admitere  temporara-leasing   a  unui  plug ...,  ,nou,solicitand  ca 
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termen de incheiere data de  15.03.2008, conform Autorizatiei de 
admitere temporara nr. ...,

-Declaratia  vamala  nr.  ... pentru  plasarea  in  regim  de 
admitere  temporara-leasing  a unui  decompactor  agricol ...  cu 
7lame cu tavalug, serie ..., solicitand ca termen de incheiere  data 
de ..., conform Autorizatiei de admitere temporara nr. ....

In  data de  14.03.2008   S.C.  ...  S.R.L.  a   solicitat  Biroului 
Vamal  ...  prelungirea  termenului  de admitere temporara   .In 
baza  acestei  solicitari  D.J.A.O.V.  ...   a  trebuit  sa  verifice  daca 
operatiunea  de  leasing  s-a  derulat  conform  contractului  de 
leasing ,avand in vedere ca aceast  regim vamal  se acorda strict 
operatiunilor de leasing.

Analizand  contractele  si  platile  efectuate  ,  reprezentantii 
D.J.A.O.V.  ...  au  constatat  ca  nu  au  fost  respectate  conditiile 
impuse in contractul de leasing in baza carora S.C. ...  S.R.L. a 
beneficiat  de scutire  de la plata drepturilor  vamale si  a oricaror 
garantii, drept pentru care nu s-a acordat  prelungirea termenului 
de admitere temporara solicitata.

Cauza supusa solutionarii este de a stabili  daca in mod 
corect si legal, reprezentantii Directiei Judetene pentru Accize 
si  Operatiuni  Vamale ...  au  stabilit  in  sarcina S.C.  ...  S.R.L. 
suma  de  plata  de  ...  lei  reprezentand  taxe  vamale,  T.V.A., 
majorari de intarziere aferente si comisioane vamale calculate 
la  valoarea  de  intrare  in  vama   pentru  bunuri  importate  in 
regim de admitere temporara avand in vedere ca  aceasta nu a 
respectat  conditiile  de  derulare  a  regimului  de  plasare  a 
marfurilor.

In drept:
Art.27al(1) din O.G. nr.51/1997 precizeaza  :

    (1) Bunurile mobile care sunt introduse în ţara de către utilizatori, persoane fizice 
sau juridice romane, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăţi de leasing, 
persoane juridice străine, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe 
toată durata contractului  de leasing,  cu exonerarea totală de la  obligaţia de plata a 
sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale.

Conform  textului  de  lege  citat  bunurile  care   fac  obiectul 
celor 3 contracte de leasing incheiate de  S.C. ... au fost plasate in 
regim de admitere temporara leasing, dar conform art. 10 lit.d. din 
O.G. nr.  51/1997,  utilizatorul este obligat sa achite ratele de 
leasing  in  cuantumul  valoric  si  la  termenele  prevazute  in 
contractul de leasing.

ART. 10
    Utilizatorul se obliga:
    a) sa efectueze recepţia şi sa primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;
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    b) sa exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi sa asigure 
instruirea personalului desemnat sa îl exploateze;
    c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul 
finanţatorului;
    d) sa efectueze plăţile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la 
termenele prevăzute în contractul de leasing;
    e)  sa suporte cheltuielile  de întreţinere şi  alte cheltuieli  care decurg din contractul  de 
leasing;
    f) sa îşi asume pentru intreaga perioada a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, 
totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv 
riscul pierderii, distrugerii  sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea 
plăţilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
    g) sa permită finanţatorului verificarea periodică a stării  şi  a modului  de exploatare a 
bunului care face obiectul contractului de leasing;
    h)  sa  îl  informeze  pe  finanţator,  în  timp  util,  despre  orice  tulburare  a  dreptului  de 
proprietate, venita din partea unui terţ;
    i) sa nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului;
    j) sa restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.

Dupa cum reiese din documentele existente la dosarul 
cauzei  titularul  operatiunii  S.C.  ...  S.R.L.  nu  a  respectat 
conditiile  impuse   de  lege  privind  contractul  de  leasing  si 
anume obligatia prevazuta de art. 1 si art. 10 din O.G. nr.51/ 
1997 de a plati periodic rata de leasing. De asemenea plasarea 
marfurilor  sub  un  regim  suspensiv,  in  speta  admitere 
temporara se  acorda  de  autoritatea  vamala  prin  emiterea unei 
autorizatii prin care se fixeaza conditiile de derulare a regimului, in 
speta noastra sunt trecute la pct. 11.

Avand in vedere ca nu au fost respectati termenii contractuali 
aceasta  operatiune  nu  s-a  desfasurat  ca  o  operatiune  de 
leasing drept  pentru  care   capatul  de  cerere  cu  privire  la 
recalcularea  obligatiilor  fiscale  stabilite  prin  Deciziile  de 
regularizare a situatiei nr. ..., ..., ... va fi respins ca neantemeiat. 

Referitor  la capatul de cerere in care se precizeaza ca 
au  fost  calculate  nejustificat  majorarile  de  intarziere  cu 
incepere de la data de ...  si  pana la ...(  data controlului)  in 
conditiile  in  care  refuzul  prelungirii  regimului  vamal 
suspensiv  a  fost  comunicat   contestatorului  in  data  de 
27.05.2008 , facem urmatoarele precizari :

Conform  art. 144 al(1) lit. b. din Legea nr. 141/1997 privind 
Codul  Vamal  al  Romaniei,  datoria  vamala  ia  nastere  la 
neandeplinirea uneia dintre conditiile stabilite prin regimul vamal 
sub care au fost plasate in cazul nostru autorizatia de admitere 
temporara respectiv a conditiilor de leasing in baza carora a fost 
acordat  regimul  suspensiv.  Conform  al(2)  al  aceluiasi  articol 
datoria vamala se naste in momentul in care s-au produs situatiile 
prevazute la al(1) lit.a ,b si c . Deci, dreptul autoritatii vamale de a 
stabili  obligatii  fiscale curge din momentul implinirii  termenului in 
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care titularul regimului suspensiv avea obligatia de a solicita o alta 
destinatie pentru bunul respectiv deci data de 15.03.2008.

Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei
ART. 144

    (1) Datoria vamală ia naştere şi în următoarele cazuri:
    a) neexecutarea unor obligaţii care rezulta din păstrarea mărfurilor în depozit temporar 
necesar, pentru care se datorează drepturi de import;
    b) neîndeplinirea uneia dintre condiţiile stabilite prin regimul vamal sub care au fost 
plasate;
    c) utilizarea mărfurilor în alte scopuri decât cele stabilite pentru a beneficia de scutiri, 
exceptari sau reduceri de taxe vamale.
    (2) Datoria vamală se naşte în momentul în care s-au produs situaţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. a), b) şi c).

Actul  normativ  susmentionat  este  coroborat  cu  art.  284  din 
Codul  vamal  al  Romaniei  instituit  prin  Legea  nr.  86/2006  care 
precizeaza :

ART. 284
    Operaţiunile vamale iniţiate sub regimul prevăzut de reglementările vamale anterioare 
intrării în vigoare a prezentului cod se finalizează potrivit acelor reglementări.

Deci, momentul nasterii datoriei vamale s-a produs in data 
de 15.03.2008,  asa cum a fost explicat mai sus, si controlul s-a 
finalizat in data de 14.05.2008 ,  drept  pentru care s-au calculat 
majorari de intarziere pentru aceasta perioada conform art. 119 si 
120 din O.G. nr. 92/2003 care precizeaza :

ART. 119
    Dispoziţii generale privind majorări de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
   
    ART. 120
    Majorări de întârziere
    (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu  ziua  imediat  următoare  termenului  de  scadenţă  şi  până  la  data  stingerii  sumei 
datorate, inclusiv.
    
   Deci, si acest capat de cerere va fi respins ca neantemeiat.

Referitor la contestarea proceselor verbale de control :..., ..., ... care au 
stat  la  baza  intocmirii  Deciziilor   de  regularizare   a  situatiei(  deciziile 
contestate  de altfel  )facem precizarea ca procesul  verbal  de control  nu 
reprezinta un titlu de creanta  care potrivit art. 205 al(1)  din O.G. nr. 
92/2003  ,  republicata  si  actualizata  ,  privind  Codul  de  procedura  fiscala 
precizeaza :

”Impotriva titlului de creanta precum si impotriva altor acte 
administrative fiscale  se poate formula contestatie potrivit  legii. 
Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul 
la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-
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un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile legii”.
Acesta  reprezinta  un  act  premergator  incheierii  deciziilor  de 

regularizare a situatiei , reprezinta un raport scris in care se consemneaza 
rezultatele constatarilor organelor vamale din punct de vedere faptic si legal 
ce sta la baza emiterii deciziilor de regularizare a situatiei ,drept pentru care 
si acest capat de cerere va fi respins ca neantemeiat.

Pentru capatul  de cerere referitor  la anularea ca nelegala a masurii 
dispuse  prin  adresa  nr.  ...  emise  de  D.J.A.O.V.  ...   facem precizarea  ca 
Directia Generala a Finantelor Publice ... prin biroul solutionarea 
contestatiilor,  nu  are  competenta  de  solutionare  a  masurilor 
stabilite de organele de control vamal prin adresele susmentionate 
deoarece pct. 5.1. si pct. 5.2. din O.M.F. nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  precizeaza:“ 
Actele  administrative fiscale  care  intra in competenta  de solutionare a 
organelor specializate prevazute la art. 178 al(1) din Codul de procedura 
fiscala, republicat, sunt cele prevazute expres si limitativ de lege.

Art. 209 al(2) din O.G. nr. 92/2003 , republicata  precizeaza :
“Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale 

se solutioneaza de catre organele fiscale emitente “.
Totodata sunt aplicabile si prevederile pct. 4 din Decizia comisiei 

fiscale nr. 6/2004 care precizeaza  :”Prin organ emitent in sensul art. 
178 al(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata,  se  intelege  serviciul/biroul  /compatimentul  emitent  al 
actului  administrativ “.

Fata  de  cele  prezentate,  organul  de  solutionarea  contestatiilor 
constata  ca  reprezentantii  D.J.A.O.V.  ...  au  procedat  corect  si  legal  la 
stabilirea  taxelor  vamale,  T.V.A.,  comisioanelor  vamale  si  accesoriilor 
aferente prin Deciziile pentru regularizarea situatiei  nr.  ...,  ...,  ...,  drept 
pentru care contestatia urmeaza a fi respinsa ca neantemeiata.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si  in temeiul 
art.27 al(1), art. 10 lit.d din O.G. nr. 51/1997, art.144 al(1) lit. a,b,c,  si 
al(2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal, art. 284 din Legea nr. 
86/2006,  art.  119  si  art.  120  din  OG  92/2003  ®  privind  Codul  de 
procedura fiscala , coroborate cu art. 205, 207, 209, 210, si 216 alin. (1) 
din OG 92/2003® privind Codul de procedura fiscala.

Directorul Executiv al Directiei Generale a Finantelor 
Publice ...

                                            DECIDE:
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Art. 1- Respingerea in totalitate a contestatiei pentru suma de 
... lei reprezentand ;

-Taxe vamale =... lei;
-majorari aferente=... lei;
-Comision  vamal=... lei;
-majorari aferente=... lei;
-T.V.A. = ... lei;
-majorari aferente=... lei;
-Dobanzi compensatorii=... lei.

Art.2.-Lipsa  competentei  materiale  de  a  solutiona 
capatul  de  cerere  cu  privire  la  anularea  ca  nelegala  a 
masurii dispuse prin adresa nr.... emisa de  D.J.A.O.V. ....

Art.  3.-  Prezenta decizie  poate fi  atacata la  Tribunalul  ...  in 
termen de 6 luni de la comunicare.
 

DIRECTOR EXECUTIV ,
 

                                            ....
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