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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
AGEN�IA NA�IONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ 
DIREC�IA GENERALÃ A FINAN�ELOR PUBLICE 
  
Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 
 

DECIZIA NR. 
din data de  

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de d-na X, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 
Publice DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
                          
COMPARTIMENTUL SOLU�IONARE CONTESTA�II 
 
 
 

DECIZIA NR. 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  , înregistrat� la Directia sub nr. 

 
 
 
 Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice, a fost sesizat de , prin adresa nr., înregistrat� la DGFP  sub nr., 
asupra contesta�iei formulat� ,  privind virarea la bugetul statului a sumei de  lei, 
reprezentînd: 
 -  lei – drepturi vamale; 
 -  lei – dobînzi aferente drepturilor vamale; 
 -  lei – penalit��i de întîrziere aferente drepturilor vamale; 
 -  lei – major�ri de întîrziere aferente drepturilor vamale. 
 Suma de  lei a fost stabilit� prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr, 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. �i a procesului verbal de control nr.  formuleaz� �i 
depune contesta�ie la , 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 întrunite dispozi�iile art.175 �i art.179 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 cu solu�ionarea contesta�iei. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� societatea comercial� invoc�, în sus�inerea cauzei, 
urm�toarele argumente: 
 1. - Referitor la cap.II, pct.(1) din procesul verbal de control privind importul unei 
celule de fierbere-afumare, în valoare de , pentru care societatea a beneficiat de 
facilit��i vamale în baza OUG nr.24/1998 �i OUG nr.75/2000 �i care ar fi fost vîndut� 



 2 

cu factura fiscal� nr. contestatoarea arat� c�, documentul de vînzare, respectiv 
factura fiscal� mai sus amintit�, nu se refer� la celula de fierbere-afumare care a 
beneficiat de scutiri vamale, ci la o alt� celul� de fierbere-afumare, achizi�ionat� de  
societate, de la un furnizor intern, la data de 30.09.2002 cu factura fiscal� nr. astfel c� 
vînzarea acesteia nu era cu nimic restric�ionat� sau condi�ionat� de vreo facilitate 
acordat� de stat. 
 2. - Referitor la Cap.II, pct.(2) din procesul verbal de control contestatorul nu î�i 
însu�e�te constat�rile organelor de control, întrucît societatea nu a fost �i nu este 
lichidat� voluntar. Faptul c�, pentru o perioad� de timp societatea a fost pus� 
involuntar în situa�ia de nu a mai procesa carne datorit� pierderii involuntare a 
spa�iului de produc�ie nu reprezint� decît o situa�ie temporar� pentru care se caut� 
solu�ii financiare �i tehnice. 
 
 II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. întocmit� de organele vamale, din cadrul , s-a stabilit în 
sarcina  drepturi vamale (taxe vamale, taxa pe valoarea ad�ugat�) �i accesorii, în 
sum� total� de  lei. 
 Motivele care au condus la stabilirea diferen�elor de drepturi de import rezid� 
din faptul c�  nu a respectat condi�iile de acordare a facilit��ilor vamale în baza OUG 
nr.24/1998 �i OUG nr.75/2000, avîndu-se în vedere urm�toarele: 
 - cu DVI nr. factura extern� nr. autoriza�ia nr. privind acordarea regimului 
favorabil �i a Certificatului de investitor în zona defavorizat� nr.  a importat o celul� de 
fierbere, în valoare de . 
 Conform notei explicative din data de 18.07.2006, dat� de administratorul 
societ��ii �i a facturii fiscale nr.organele vamale stabilesc c�,  vinde bunul importat – 
celula de fierbere-afumare - societ��ii comerciale 
 Prin schimbarea destina�iei bunului, pentru care a beneficiat de facilit��i vamale 
prev�zute de art.6 din OUG nr.24/1998, organele vamale consider� c�  încalc� 
prevederile art.12 din OUG nr.24/1998 republicat� si art.5 din OUG nr.75/2000 �i, în 
consecin��, sunt calculate drepturi vamale de import. 
 - conform DVI nr, DVI nr., DVI nr. DVI nr., DVI nr.DVI nr. DVI nr. �i DVI nr.  
import� carcase de porc refrigerate, societatea beneficiind, la momentul importului, de 
facilit��i vamale în baza art.6 din OUG nr.24/1998, republicat� �i OUG nr.75/2000 
pentru modificarea OUG nr.24/1998. 
 Din nota explicativ� dat� de administratorul societ��ii, precum �i a celor 
constatate din verificarea documentelor societ��ii rezult� c�: societatea a încetat 
activitatea de produc�ie în aprilie 2004, contractul de închiriere a spa�iului a fost 
reziliat în data de 01.08.2004, o parte din utilaje (inclusiv cele importate cu facilit��i) 
au fost vîndute, iar restul a fost depozitat la SC X, în data de 27.04.2004 a fost 
întocmit ultimul raport de fabrica�ie, iar în data de 13.04.2005 a fost înregistrat un 
contract de prest�ri servicii, încheiat între SC X �i SC Z, avînd ca obiect deta�area 
for�ei de munc� apar�inînd SC X, în num�r de 9 angaja�i, la Z 
 Deoarece societatea nu mai desf��oar� activitate de produc�ie din data de 
28.04.2004 (data ultimului raport de produc�ie fiind 27.04.2004), pentru importurile de 
materii prime care au beneficiat de facilit��i vamale, în baza art.6 (b) din OUG 
nr.24/1998 republicat� �i OUG nr.75/2000 pentru modificarea OUG nr.24/1998, 
organele de control vamal calculeaz� drepturi vamale, invocînd �i prevederile art.7 
din OUG nr.24/1998 republicat�, conform c�ruia „în situa�ia în care o investi�ie care 
beneficiaz� de prevederile prezentei ordonan�e de urgen�� este lichidat� voluntar într-
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o perioad� mai mic� decît dublul perioadei în care s-a bucurat de facilit��ile acordate 
prin hot�rîrea Guvernului de înfiin�are a zonei defavorizate, lichidatorul are obliga�ia 
ca din sumele rezultate în urma lichid�rii s� achite […] sumele aferente facilit��ilor 
acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonan�e”. 
 Avînd în vedere cele de mai sus organele vamale, din cadrul , au stabilit în 
sarcina SC X drepturi vamale (taxe vamale, taxa pe valoarea ad�ugat�) �i accesorii, 
în sum� total� de  lei. 
 
 III. Luînd în considerare constat�rile organelor de control, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative 
invocate de contestatoare �i de organele de control se re�in urm�toarele: 
 
 1. Referitor la importul celulei de fierbere-afumare, pentru care s-au acordat 
facilit��i vamale, cauza supus� solu�ion�rii este dac� SC X datoreaz� drepturi vamale, 
în condi�iile în care organele vamale consider� c� bunul importat a fost vîndut, astfel 
fiind schimbat� destina�ia pentru care a beneficiat de facilit��ile prev�zute de art.6 din 
OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate    
 În fapt, SC X import�, la data de 03.12.2001, o celul� de fierbere-afumare, în 
valoare de 60.000 DM, avînd la baz� urm�toarele documente: DVI Nr., factura 
extern� nr. autoriza�ia nr. privind acordarea regimului favorabil, Certificat de investitor 
în zona defavorizat� nr.. Pentru bunul importat societatea beneficiaz� de facilit��i 
vamale, conform prevederilor art.6 din OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�. 
 Organele de control vamal, din nota explicativ�, dat� de administratorul 
societ��ii, apreciaz� c� societatea a vîndut bunul importat cu factura fiscal� nr. astfel 
c� s-a schimbat destina�ia bunului pentru care au fost acordate facilit��i vamale. 
 Contestatoarea combate punctul de vedere al organelor de control vamal 
sus�inînd c�, factura fiscal� nr. nu se refer� la vînzarea bunului pentru care a 
beneficiat de facilit��i vamale, ci la o alt� celul� de fierbere-afumare achizi�ionat� de 
societate, de la un furnizor intern, în data de 30.09.2002 cu factura fiscal� nr. 
 Din documentele anexate la dosarul cauzei de c�tre contestatoare, (facturi, 
note de recep�ie, fi�e de magazie), rezult� c�, în perioada 03.12.2001 – 30.09.2002 
SC x achizi�ioneaz� dou� mijloace fixe, respectiv dou� celule de fierbere-afumare.  
 Din nota explicativ� din data de 18.07.2006, dat� de administratorul societ��ii – 
dl  (existent� la dosarul cauzei), nu rezult� cu certitudine care utilaje au fost vîndute �i 
care au r�mas în patrimoniul societ��ii. 
 Ca urmare, deoarece organul de solu�ionare a contesta�iei nu se poate 
pronun�a cu claritate asupra opera�iunilor ce au ca obiect cele dou� mijloace fixe - 
celule de afumare-fierbere, achizi�ionate cu factura extern� nr., respectiv factura 
fiscal� nr. pentru acest cap�t de cerere urmeaz� a se desfiin�a Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 
  
 2. Referitor la importul de carcase de porc refrigerate, pentru care s-a beneficiat 
de facilit��i vamale, cauza supus� solu�ion�rii este, dac� SC x datoreaz� drepturi 
vamale, în condi�iile în care societatea nu mai desf��oar� activitate de produc�ie din 
data de 28.04.2004, organele vamale invocînd prevederile art.7 din OUG nr.24/1998 
privind regimul zonelor defavorizate, republicat�. 
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 În fapt, cu DVI nr., DVI nr. DVI nr., DVI nr., DVI nr..DVI nr., DVI nr. �i DVI nr. SC 
x import� carcase de prorc refrigerate, pentru care  beneficiaz� de facilit��i vamale în 
baza art.6 (b) din OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�. 
 Conform notei explicative date de administratorul societ��ii (existent� la dosarul 
contesta�iei), precum �i din verificarea documentelor societ��ii, organele de control 
vamal stabilesc urm�toarele: 
 - SC x înceteaz� activitatea de produc�ie în aprilie 2004; 
 - contractul de închiriere a spa�iului de produc�ie a fost reziliat în data de 
01.08.2004; 
 - o parte din utilaje au fost vîndute, iar restul a fost depozitat la sediul SC x; 
 - în data de 27.04.2004 a fost întocmit ultimul raport de fabrica�ie; 
 - în data de 13.04.2005 a fost înregistrat un contract de prest�ri servicii, 
încheiat între SC x �i SC z, avînd ca obiect deta�area for�ei de munc� apar�inînd SC 
X, în num�r de 9 angaja�i, la SC Z.   
 Avînd în vedere cele constatate organele de control vamal stabilesc c�, 
societatea nu mai desf��oar� activitate de produc�ie din data de 28.04.2004 �i, ca 
urmare, pentru importurile de materii prime, efectuate cu declara�iile vamale 
men�ionate mai sus, care au beneficiat de facilit��i vamale, în baza art.6 (b) din OUG 
nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, societatea datoreaz� 
drepturi vamale. 
 În sprijinul celor constatate organele de control vamal invoc� prevederile art.7 
din OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, care prevede: 
„în situa�ia în care o investi�ie care beneficiaz� de prevederile prezentei ordonan�e de 
urgen�� este lichidat� voluntar într-o perioad� mai mic� decît dublul perioadei în care 
s-a bucurat de facilit��ile acordate prin hot�rîrea Guvernului de înfiin�are a zonei 
defavorizate, lichidatorul are obliga�ia ca din sumele rezultate în urma lichid�rii s� 
achite […] sumele aferente facilit��ilor acordate în conformitate cu prevederile 
prezentei ordonan�e” 
 Prin contesta�ia formulat� contestatoarea combate punctul de vedere al 
organelor de control vamale, sus�inînd c� art.7 din OUG nr.24/1998 prevede 
obligativitatea achit�rii sumelor aferente facilit��ilor acordate în situa�ia în care 
investi�ia este lichidat� voluntar, îns� SC X nu este lichidat�, atîta timp cît ea 
func�ioneaz�, în patrimoniul societ��ii aflîndu-se mijloace fixe în valoare de  lei. 
Totodat�, societatea î�i îndepline�te obliga�iile privind num�rul de angaja�i, 
depunerea declara�iilor privind activitatea la Agen�ia pentru Dezvoltare Regional�, 
achitarea taxelor �i impozitele datorate statului, depunerea documentelor contabile: 
balan�e, bilan�uri etc. Toate acestea demonstreaz� c� societatea nu a fost �i nu este 
lichidat� voluntar. 
 În sus�inerea contesta�iei contestatoarea anexeaz� Furnizarea de informa�ii nr., 
emis� de Oficiul Registrului Comer�ului, din care reiese faptul c� SC X este societate 
în func�iune, cu num�r mediu de salaria�i:10. 
 De asemenea, SC X este de�in�tor al Certificatului de investitor în zona 
defavorizat� nr.. 
 În contextul celor de mai sus, prevederile art.7 din OUG nr.24/1998 privind 
regimul zonelor defavorizate, republicat�, nu î�i g�sesc aplicabilitatea, întrucît, 
conform documentelor existente la dosarul cauzei, SC X nu se afl� în situa�ia de 
lichidare voluntar�. 
 Deoarece organul de solu�ionare a contesta�iei nu se poate pronun�a cu 
certitudine asupra situa�iei concrete �i reale a investi�iei realizat� de SC X în zona 
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defavorizat�, iar prevederile art.7 din OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat� sînt aplicate în mod eronat, de c�tre organele de control 
vamal, pentru acest cap�t de cerere Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. urmeaz� a se desfiin�a. 
 Avînd în vedere considerentele men�ionate în prezenta decizie, organele de 
control vamale, din cadrul Direc�iei , vor pune în aplicare prevederile OMFP 
nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prin: 
 - pct.12.7: „Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i 
obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
eferente”; 
 - pct.12.8: „Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari 
decît cele din actul desfiin�at, acesta putînd fi contestat potrivit legii”. 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza art.180 �i art.186 (3) din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
 
 
 

D E C I D E 
 
 
 
 Desfiin�area Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr., în cuantum total de  lei, urmînd ca 
organele de control vamal, din cadrul Direc�iei , s� procedeze la aplicarea 
prevederilor pct.12.7 �i pct.12.8 din OMFP nr.519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunal, în termen de 6 luni de la 
comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 
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