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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 

 
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 

JUDE�UL BOTO�ANI  
 
 

DECIZIA   nr. 43 
 

din ... 2005 
 
 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. ”V“Boto�ani, cu sediul 
în sat …, comuna .., jude�ul Boto�ani, înregistrat� la Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice Jude�ean� Boto�ani  sub nr. … din ….2005 
 
 

 
               Direc�ia General� a Finan�elor Publice Jude�ean� Boto�ani 
(D.G.F.P.J.BT ) a fost sesizat� de Direc�ia Regional� Vamal� (D.R.V.) Ia�i 
prin adresa nr. … din ...2005, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice  Jude�ean� Boto�ani  sub nr. … din ... 2005, asupra contesta�iei 
formulat� de S.C. ”V” S.R.L. Boto�ani, privind obliga�ia de plat� la bugetul 
statului  a sumei totale de … RON, reprezentând : 

- taxe vamale                                                        … RON; 
- comision vamal                                                  … RON; 
- T.V.A.                                                                 … RON; 
- dobânzi taxe vamale                                          … RON; 
- dobânzi comision vamal                                    ... RON; 
- dobânzi T.V.A.                                                   … RON; 
- penalit��i taxe vamale                                        … RON; 
- penalit��i comision vamal                                  … RON; 
- penalit��i T.V.A.                                                 … RON, 
  

stabilite de D.R.V.-Ia�i  prin procesul verbal de control nr. … din ...2005. 
 
                Direc�ia General� a Finan�elor Publice Jude�ean� Boto�ani 
constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.174, 175, 176 alin.(1) �i 178 
alin.(1) lit.a) din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�, este investit� cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei. 
 
               Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se re�ine :  
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I. Petenta solicit� prin contesta�ie urm�toarele : 
a.) In data de ….2001 am importat din Ungaria un autobuz 

interurban marca IKARUS, an fabrica�ie 1987, cu scutire de la 
plata drepturilor vamale de import, conform art.21,alin.(1) din 
Legea nr.133/1999 – pentru transport persoane -. 

b.) La data de ...2001 am înstr�inat autobuzul importat, f�r� a-i 
schimba destina�ia; 

c.) La data de ….2005 D.R.V. Ia�i a încheiat procesul verbal de 
control în care a  men�ionat c� prin înstr�inarea autobuzului am 
fi schimbat utilizarea m�rfii f�r� a în�tiin�a autoritatea vamal� �i 
f�r� a achita drepturile vamale aferente; 

d.) D.R.V. Ia�i stabile�te în sarcina societ��ii ca obliga�ii de plat� la 
momentul înstr�in�rii mijlocului de transport taxe calculate în 
baza unor elemente de calcul gre�ite; 

e.) D.R.V. Ia�i stabile�te s� achit�m  ca T.V.A. suma de … RON, 
pornind de la o valoare în vam� de … EURO, valoare ce nu este 
trecut� în Declara�ia vamal�. 

 
 
             II.  Prin Procesul verbal de control nr. … / ….2005 inspectorii vamali 
din cadrul D.R.V. Ia�i, au constatat : la data de ….2001, cu Declara�ia vamal� 
nr. … înregistrat� la Biroul Vamal Boto�ani, S.C. “V” S.R.L. a importat din 
Ungaria un autobuz interurban marca IKARUS, serie �asiu 2110119780862, 
serie motor … an fabrica�ie 1978, lungime 8,35 m, 38 de locuri, încadrare 
tarifar� …, în scutire de plat� a drepturilor vamale de import, conform 
prevederilor art.21, alin.(1) din Legea nr. 133 / 1999 privind stimularea 
întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i 
mijlocii cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
                Conform prevederilor art.14 din Normele Metodologice de aplicare 
a Legii nr. 133 / 1999, aprobat� prin H.G. nr. 244 / 15.02.2001, scutirile de la 
plata taxelor vamale pentru ma�inile care se import� în vederea dezvolt�rii 
activit��ii proprii de produc�ie se acord� pe baza unei declara�ii pe propria 
r�spundere semnat� de reprezentantul legal. 
 
             In data de 14.09.2001, cu factura fiscal� nr. … S.C. “V” S.R.L. 
înstr�ineaz� autobuzul importat , înc�lcând astfel dispozi�iile art.741 din 
Codul Vamal al României, aprobat prin  Legea nr. 141 / 1997, importatorii sau 
beneficiarii importului de m�rfuri destinate unei anumite utiliz�ri, în cazul în 
care, ulterior Declara�iei vamale, schimb� utilizarea m�rfurilor, sunt obliga�i s� 
în�tiin�eze înainte  autoritatea vamal� care va aplica regimul tarifar vamal noii 
utiliz�ri. 
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                 Potrivit prevederilor art.71 �i ale art. 144,alin.(1),lit.c) din Codul 
Vamal al româniei, prin schimbarea destina�iei bunului importat în regim 
tarifar de exceptare de la plata taxelor vamale �i a T.V.A., a luat na�tere o 
datorie vamal� constând în : 
 

- taxe vamale                                                        … RON; 
- comision vamal                                                  … RON; 
- T.V.A.                                                                 … RON; 
- dobânzi taxe vamale                                          … RON; 
- dobânzi comision vamal                                    … RON; 
- dobânzi T.V.A.                                                   … RON; 
- penalit��i taxe vamale                                        … RON; 
- penalit��i comision vamal                                  … RON; 
- penalit��i T.V.A.                                                 … RON. 

 
               Prin referatul nr. … / ...2005 D.R.V. Ia�i propune respingerea 
contesta�iei formulat�  împotriva Procesului verbal de control nr…. din 
...2005 întocmit de Serviciul Supraveghere �i Control Vamal din cadrul 
D.R.V. Ia�i. 
 
               III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a motivelor 
invocate de petent�, precum �i a prevederilor legale în vigoare, se re�ine : 
               
               Referitor la drepturile vamale de import în sum� de … RON D.G.F.P.J. 
Boto�aani este investit� s� se pronun�e dac� aceast� sum� este datorat�, în 
condi�iile în care contestatoarea a importat u  autobuz în regim de scutire de la 
plata drepturilor vamale de import ( în vederea dezvolt�rii activit��ii proprii de 
produc�ie �i servicii conform prevederilor art.21 din Legea nr. 133  / 1999 ), îns� 
ulterior a schimbat destina�ia autobuzului �mportat, prin vânzarea acestuia.    
 
             In fapt, la data de ...2001 S.C. V S.R.L. a solicitat Biroului Vamal 
Boto�ani v�muirea unui autobuz marca IKARUS, serie �asiu : …, an 
fabrica�ie 1978, încadrare tarifar� …, opera�iune atestat� cu Declara�ia 
vamal� nr. …, în scutire de la plat� a drepturilor vamale de import, conform 
prevederilor art.21 din Legea nr. 133 / 1999 privind stimularea intreprinz�torilor 
priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. Conform acestui articol întreprinderile 
mici �i mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de ma�ini 
care se reg�sesc la capitolul 87 din Tariful Vamal de Import al României, 
achizi�ionate în vederea dezvolt�rii activit��ii proprii de produc�ie �i servicii.   In 
conformitate cu prevederile art. 14 din Normele Metodologice de aplicare a 
Legii nr. 133 / 1999, aprobate prin H.G. nr. 244 / 15.02.2001, aceste scutiri se 
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acord� pe baza unei declara�ii pe propria r�spundere semnat� de reprezentantul 
legal. 
  
                 Ulterior, cu factura fiscal� seria … nr. … din ….2001, 
contestatoarea a vândut autobuzul la S.C. “GCS” Boto�ani, schimbând astfel 
destina�ia bunului importat. 
 
                In drept, conform prevederilor art.394, alin.(2) din Regulamentul de 
aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 1114 / 2001în 
cazul în care m�rfurile urmeaz� a fi utilizate în alte scopuri decât destina�ia 
declarat� sau Autoritatea Vamal� constat� c� au fost utilizate în alte scopuri, 
sunt aplicabile prevederile art.71 din Codul Vamal al României, aprobat prin 
Legea nr. 141 / 1997, �i anume c� : importatorii sau beneficiarii importului de 
m�rfuri destinate unei anumite utiliz�ri, în cazul în care, ulterior Declara�iei 
vamale, schimb� utilizarea m�rfii, sunt obliga�i s� în�tiin�eze înainte Autoritatea 
vamal�, care va aplica regimul tarifar vamal corespunz�tor noii utiliz�ri. De 
asemenea , Codul Vamal prevede la art.144,alin.(1) c� : datoria vamal� ia 
na�tere �i în urm�toarele cazuri : c) utilizarea m�rfurilor în alte scopuri decât 
cele stabilite pentru a beneficia de scutiri, except�ri sau reduceri de taxe vamale. 
 
             Se re�ine c� fa�� de destina�ia ini�ial� a bunului importat, �i anume 
dezvoltarea activit��ii proprii de produc�ie �i servicii, prin vânzarea 
autobuzului s-a produs o schimbare a utiliz�rii bunului cu consecin�a 
pierderii regimului vamal ini�ial, situa�ie ce d� na�tere la o datorie vamal� 
constând în drepturi vamale de import în sum� de … RON.  
 
            Nu se re�ine în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei motiva�ia petentei 
c� autobuzul importat a fost folosit doar pentru dezvoltarea activit��ii proprii 
�i nu în alte scopuri, decât cele declarate pe propria r�spundere semnat� de 
reprezentantul legal al firmei, întrucât prin vânzarea autobuzului a schimbat 
destina�ia bunului importat. 
 
           Se re�ine c� în urma vânz�rii autobuzul nu se mai afl� în patrimoniul 
societ��ii comerciale importatoare, fiind utilizat în mod exclusiv de un alt 
proprietar. 
 
           In fapt prin procesul verbal de control nr…./ ….2005 organele vamale 
au calculat în sarcina petentei dobânzi �i penalit��i de întârziere, pentru 
neplata drepturilor vamale de import în sum� de … RON. 
 
           In drept, sunt aplicabile dispozi�iile Codului de Procedur� Fiscal�, 
republicat : art.175,alin.(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde : 
... c) motivele de fapt �i de drept... pe care se întemeiaz� aceasta. 
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           Fa�� de cele re�inute mai sus, în temeiul prevederilor 
art.178,alin.(1),lit.a); 179; 180 �i 185 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal� republicat� se : 
 
 

D E C I D E : 
        
              Art.1. Respingerea ca neântemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. 
“V” S.R.L. Boto�ani pentru drepturi vamale de import în sum� total� de … 
RON, reprezentând : 
 

- taxe vamale                                                        … RON; 
- comision vamal                                                  … RON; 
- T.V.A.                                                                 … RON; 
- dobânzi taxe vamale                                          … RON; 
- dobânzi comision vamal                                    … RON; 
- dobânzi T.V.A.                                                   … RON; 
- penalit��i taxe vamale                                         … RON; 
- penalit��i comision vamal                                   … RON; 
- penalit��i T.V.A.                                                  … RON. 

 
 

          Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Jude�ean Boto�ani în 
termen de 30 zile de la comunicare. 

 
 

 
 

  


