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                                          sedinta publica din 26.04.2006

Pe rol se afla   judecarea contestatiei  formulata de   (...) in  contradictoriu cu paratele
DGFP si ANV - Biroul Vamal Timisoara  avand ca obiect anularea Deciziei nr. 254/2005  si
a  actului constatator nr. (...).

                                             TRIBUNALUL,
 Deliberand constata ca :
 - prin actiunea  inregistrata la Tribunalul Timis  reclamantul   a formulat contestatie
impotriva paratelor DGFP Timis , ANV, DRV Timisoara , Biroul Vamal Timisoara solicitand
anularea Deciziei nr. 254/2005  si actului constatator nr.(...). 

In temeiul art.15 din Legea nr. 554/2004  a  solicitat a se dispune  suspendarea
executarii actului administrativ fiscal .

In motivarea actiunii  reclamantul sustine ca  in data de 07.06.1996  a  cumparat  din  
Germania autoturismul   marca VW Golf  care  a fost inmatriculat in Romania cu numere
provizorii pe un an de zile , acestea fiind prelungite in anul997 si 1998.
           Intrucat la acea data era posibila inmatricularea autoturismelor  cu numere provizorii  
a achitat taxele vamale   iar prin  faptul ca bunul era originar din   CE     a beneficiat de regim
vamal preferential. 

Reclamantul arata ca    i s-a comunicat actul constatator contestat prin care i s-a adus
la cunostinta ca trebuie sa achite in plus fata de suma achitata la data  importului  o diferenta   
de taxe vamale in cuantum ... lei, motivandu-se  ca s-a acordat neintemeiat regim vamal
preferential la dat importului  intrucat nu se poate confirma originea preferentiala a  
autoturismului importat. 

 Actul constatator i-a fost comunicat la adresa din T , str. Titan , unde de fapt este
garajul  si nu la cea din str B..   unde locuieste in perioada in care sta in tara.  

Reclamantul a obtinut de la autoritatea vamala   un  nou certificat   de origine EUR 1   
 in dat de 18.10.2005  eliberat ulterior controlului initiat de autoritatea vamala romana  si prin
care autoritatea vamala german   a revenit asupra raspunsului  care a stat la baza intocmirii
Actului constatator  si care  confirma  ca autovehiculul   in litigiu  beneficiaza de regim
tarifar preferential , generat de originea comunitara a bunului .
            La dosar reclamantul a depus " precizare in actiune"  prin care solicita pe langa  
anularea actului  constatator  si a  Deciziei nr. 254/2005  , restituirea sumei incasate ca debit
prin Actul constatator, suma ce  a fost achitata catrte DRV Timisoara  cu chitanta  nr.  in
urma Incheierii nr. 39582/2005  a Oficiului  de Cadastru si Publicitate Imobiliara  Timis  prin
care s- a notat  dreptul de ipoteca legala pentru sumea  de  ...  asupra imobilului  proprietate
personala   situat in TIMISOARA , str... 
           Prin intampinarea depusa parata DGFP Timis  a solicitat respingerea actiunii si
mentinerea ca temeinice si legale inscrisurile intocmite de organele de specialitate, motivarea
fiind actul constatator si  prevederile art.61 din Legea nr. 141/1997 si a faptului ca  nu a fost



depusa in termenul legal      de la data publicarii in cotidianul EZ   asa cum prevde art. 43
alin3 din Codul de procedura fiscala  

Prin incheierea de sedinta din 08.02.2006  in baza art.14 si 15 din Legea nr. 554/2004
a Contenciosului administrativ    aadmis cererea de suspendare a actului administrativ  
contestat pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei.  
        DRV Timisoara  in numele si pentru ANV Bucuresti  prin intampinarea depusa la
dosar  solicita respingerea actiunii ca nefondata  si mentinerea actelor de control ca temeinice
si legale  invocand dispozitiile art.106 din HG nr. 1114/2001, art.32 din Protocolul   nr.4
privind definirea notiunii de produse originare  si metodele de  cooperare  administrativa  
anexa la a  Acordul de asociere intre Romania si statele  membre ale CE, ratificat prin OG nr.
192/2001 

    Analizand actele si lucrarile dosarului  instanta retine urmatoarele:

Pentru considerentele de mai sus 
                               
                                     IN NUMELE LEGII  HOTARASTE: 

- admite actiunea formulata de  reclamantul (...)  impotriva paratelor DGFP, ANV,
BV Lugoj, avand ca obiect anularea deciziei si a actului constatator .

- anuleaza  Decizia    nr. (...) emisa  de DGFP Timis   si Actul constatator nr. 

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
 Pronuntata in sedinta publica  17.04.2006

                                            PRESEDINTE                   GREFIER


