
                             D   E   C   I   Z   I   E   nr.1545/173/21.07.2008

privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de  domnul   K   si  inregistrata  la
DGFP-Timis sub nr. ..
            

Biroul  Solutionarea  contestatiilor  al   DGFP-Timis  a  fost  sesizat de
Serviciul juridic    prin adresa nr....   cu privire la contestatia formulata de  domnul   K     cu  
domiciliul in  ...  solicitand  repunerea pe rol   a contestatiei  intrucat   Tribunalul Timis  a
comunicat   Sentinta civila  nr....   pronunta in dosarul nr....   prin care s-a  dispus anularea
Deciziei nr. ...  emisa de    DGFP Timis  si obligarea acesteia  la pronuntarea pe fond .

Din  analiza  dosarului  contestatiei se constata ca au fost intrunite conditiile
prevazute de art.206 si art. 209 din OG nr. 92/2003 republicata, titlul IX, privind solutionarea
contestatiilor  formulate  impotriva actelor administrative fiscale; DGFP Timis prin Biroul
solutionarea contestatiilor este competenta sa se pronunte asupra contestatiei.

I. Prin contestatia formulata petentul  solicita:
               -  admiterea    contestatiei;

- anularea Actului constatator nr....  prin care s-a stabilit o diferenta de drepturi
vamale in suma de  ...  lei.

In sustinerea contestatiei petenta  precizeaza ca in data de ..   a introdus in tara  
  si au  fost intocmite formalitatile vamale pentru  autoturismul F .
                   La data introducerii autoturismului  in tara a prezentat  Unitatii Vamale
Timisoara  certificatul de origine al autoturismului, respectiv EUR 1 nr.  T ..   completat  si
eliberat de autoritatea   vamala germana.
                La stabilirea taxelor vamale autoritatile vamale romane au acordat preferinte
tarifare  (6%  - taxe vamale ), in baza certificatului de origine   individualizat mai sus.   

Recalcularea taxelor vamale ca urmare a neacordarii regimului vamal
preferential a fost impusa de  eliberarea incorecta a  certificatului de circulatie al marfurilor
EUR 1 nr. T .
                     Petenta considera ca   certificatul   EUR 1   T ...    nu este fals  autoritatea
vamala   gemana  mentionand faptul ca  nu s-a solicitat eliberarea certificatului  si nu faptul
ca acesta este fals. 

In conformitate cu dispozitiile codului vamal    petentul a depus un nou
certificat EUR 1  T ... autoritatea vamala avand obligatia sa ia in considerare acest nou
certificat si   bunul sa beneficieze  de tarif vamal preferential.

 Totodata petentul mentioneaza ca a luat cunostinta de actul constatator    doar
in data de ...   cand  i-a fost transmisa somatia  nr.... de DRV Timisoara.    
                        

II. Prin actul constatator nr. ...   s-au recalculat drepturile vamale ca urmare
a acordarii neintemeiate a regimului vamal preferential pentru  autoturismul marca F  originar
din Germania si s-a stabilit in sarcina petentului suma de  ...  lei reprezentand  diferente  
drepturi vamale. 
              In conformitate cu prevederile art. 32 din Protocolul nr. 4 privind definirea
notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrative, anexa a Acordului
European instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si
statele membre ale acestora pe de alta parte,  autoritatile vamale ale tarii importatoare ori de



cite ori au suspiciuni in legatura cu autenticitatea dovezii de origine pot solicita verificarea
ulteriora a acesteia.
            BVCVI   TIMISOARA   a initiat controlul  ”a posteriori” asupra certificatului
EUR 1 nr. T  care a fost prezentat de petent cu ocazia   vamuirii autoturismului F 

         Directia Generala  a Vamilor prin adresa nr. 37585/17.07.2002, inregistrata la
BVCVI TIMISOARA  sub nr. 21591/25.07.2002  a comunicat rezultatul controlului “a
posteriori” efectuat de catre administratia vamala germana  si anume ca certificatul EUR 1 nr.
T   a fost eliberat incorect deoarece  exportatorul  mentionat in caseta 1 nu a solicitat  si nici
nu a imputernicit o alta persoana in acest sens, de aceea  autoturismul  acoperit de acest
certificat   nu poate beneficia de regim tarifar preferential.

Conform prevederilor art. 107 din Regulamentul Vamal - HG 1114/2001- in
toate cazurile in care in urma verificarii dovezii de origine rezulta ca acordarea regimului
preferential a fost neintemeiata autoritatea vamala ia masuri pentru recuperarea datoriei
vamale prin intocmirea de acte constatatoare, drept pentru care s-a intocmit Actul constatator
nr.2532/13.09.2002. 
            
               III.  Organul de solutionare a contestatiei  retine ca Actul constatator nr. ...  prin
care s-a stabilit in sarcina petentului suma de  ...  lei reprezentand  drepturi vamale de import  
a   facut obiectul contestatiei depuse si inregistrate  la DGFP Timis sub nr.....
                  Contestatia  depusa  si  inregistrata  sub  numarul  precizat a fost solutionata prin
Decizia nr....  solutia  fiind de   respingere a contestatiei ca   nedepusa in termen. 

Prin   adresa nr....  Serviciul juridic din cadrul DGFP Timis  solicita   
repunerea pe rol   a contestatiei  intrucat   Tribunalul Timis  a  comunicat   Sentinta civila  
nr...  pronunta in dosarul nr....  prin care s-a  dispus anularea Deciziei nr....  emisa de    DGFP
Timis  si obligarea  acesteia  la pronuntarea pe fond . 
              In  speta , organul de solutionare  a contestatiei urmeaza a se preciza  asupra  
capetelor  de cerere  referitoare la  drepturi vamale in   suma de 4.575   lei , reprezentand taxe
vamale si TVA  stabilite prin  Actul constatator nr....  ca urmare a neacordarii  tarifului vamal
preferential    pentru importul unui autoturism    marca  F  respectiv asupra certificatului de
origine EUR 1  T ... prezentat ulterior organului vamal.

In fapt,      in data de  ...  petentul  a   prezentat  Biroului    Vamal  Timisoara   
 in vederea intocmirii formalitatilor vamale   autoturismul F  originar din       Germania.

In baza documentelor prezentate, autoritatea vamala a stabilit in sarcina
petentului ,   cu titlul de   taxe vamale si   TVA , suma de ...   lei care s-a achitat la data
importului   autoturismului cu chitanta nr.... ; calculul drepturilor vamale s-a facut cu luarea
in  considerare a certificatului de origine EUR 1 nr. T ...  si a beneficiat de regim tarifar  
preferential in  calcularea drepturilor vamale. 

Deoarece la data importului au existat suspiciuni privind acordarea de
preferinte vamale , Biroul Vamal Timisoara   conform prevederilor art. 32 din Protocolul 4 , a
initiat controlul “ a posteriori” al autenticitatii dovezii de origine.

Administratia vamala germana a comunicat ANV ca in urma controlului
ulterior pentru   certificatul de origine  EUR 1 nr. T ...  s-a constatat ca acesta a fost eliberat
incorect   deoarece exportatorul mentionat in caseta 1 nu a fost gasit , neputandu-se confirma
corectitudinea datelor inscrise in acest certificat , de aceea nu se poate confirma originea
preferentiala a autoturismului acoperit de acesta.

Organul investit cu solutionarea contestatiei  retine ca nu au fost respectate
prevederile Protocolului nr. 4 privind notiunea de produse originare si metodele de cooperare
administrativa , care reglementeaza procedura de eliberare a certificatelor de origine EUR 1,
in consecinta nu poate fi acordat regim vamal preferential pentru importul autoturismului



acoperit de certificatul EUR 1 nr. T ...si se fac aplicabile prevederile art.107 din Protocolul
privind definirea notiunii de ,,produse originare" si metodele de cooperare administrativa:
,,In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca acordarea
regimului preferential a fost neintemeiata, autoritatea vamala ia masuri pentru recuperarea
datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare.”

Luand in considerare raspunsul autoritatii vamale germane si prevederile
legale citate mai sus, biroul investit cu solutionarea contestatiei retine ca Biroul Vamal
Timisoara  prin Actul constatator nr.... a stabilit  legal   diferentele de  drepturi vamale in
suma de  ... lei . 

Din continutul contestatiei si din referatul intocmit de organul vamal se retine
faptul ca  petentul a obtinut ulterior  de la exportatorul german Certificatul EUR 1 nr.T ...
prin care se  reconfirma originea preferentiala a marfurilor importate . 

Contestatoarea a depus la dosarul contestatiei o copie  Certificatului de origine
EUR 1 nr.T ...    originalul fiind depus la Biroul Vamal Timisoara ( fapt confirmat de organul
vamal). 

In solutionarea spetei organul de solutionare a contestatiei are in vedere
urmatoarele:
 1) Articolul 18 al Protocolului nr.4 referitor la definirea notiunii de produse  originare
si metodele de cooperare administrativa al acordului Romaniei cu UE , prevede ca.
       ".. certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 poate fi eliberat , in mod exceptional
dupa exportul produselor la care se refera daca:
a) nu a fost eliberat in momentul exportului din cauza unor erori , omisiuni  involuntare sau
circumnstante speciale;
b) se demonstreaza autoritatilor vamale ca a fost eliberat un certificat de  circulatie a
marfurilor EUR 1 dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice."

 2) Avind in vedere prevederile legale , precum si cele constatate in practica si  tinind
cont ca in relatia cu autoritatea vamala s-au intilnit in mod frecvent probleme referitoare la
acceptarea unor certificate EUR 1 ,, a posteriori " pentru bunuri pentru care la export au
fost eliberate dovezi de origine care au fost invalidate.

 3) Certificatul EUR 1 eliberat ,, a posteriori " pentru bunuri care la momentul
exportului a mai fost eliberat un certificat EUR 1 , trebuie analizat ca un caz in parte si in
situatia in care se impune, acesta trebuie trimis in vederea efectuarii controlului ulterior , la
administratia vamala emitenta , decizia de acordare sau neacordare a regimului tarifar
preferential luindu-se  in functie de rezultatul verificarii.

In concluzie , decizia de acordare a regimului tarifar preferential se va lua de
Biroul Vamal Timisoara     care a transmis spre cercetare    Certificatul  de origine a
marfurilor EUR 1 nr.T      Biroului  de Combatere a Contrabandei si Fraudelor Vamale. 

Avand în vedere ca  în solutionarea contestatiei  societatea  petenta  depune
probe noi,  respectiv   certificatul  EUR 1 nr.T    in temeiul prevederilor legale invocate   mai
sus   se impune : 
            - a)  desfiintarea  Actului constatator nr....    întocmit de organele de control din cadrul
Directiei   Judetene   pentru Accize si Operatiuni Vamale Timis -  Biroul Vamal Timisoara;
            - b) refacerea  actelor administrativ fiscale mai sus individualizate, dupã reanalizarea
documentelor depuse   in sustinerea contestatiei  si    care   au fost depuse in original la
organul vamal  impreuna cu dosarul contestatiei.  

Facem precizarea  ca la întocmirea noului act de control se vor lua în
considerare prevederile pct. 12.7  din   ORDINUL  ANAF  nr. 519 din 27 septembrie 2005  
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedurã  fiscalã, republicatã:



”  12.7. Decizia de desfiin�are va fi pusa în executare în termen de 30 de zile de la data
comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioada �i acela�i obiect al contesta�iei
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
                    Pentru considerentele  expuse in con�inutul deciziei, in baza referatului nr.
27563/21.07.2008  �i în temeiul art.184 coroborat cu art.186 din OG nr.92/2003, republicat�,
titlu IX privind solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor administrative fiscale  
precum �i a referatului nr. 6933/05.02.2007  se,  

                                                      D  E  C  I  D  E :

1. desfiintarea  Actului  constatator nr.,,,    întocmit de   organele vamale ;
2. refacerea  actului   administrativ fiscal   mai sus individualizat, dup�

reanalizarea documentelor depuse   in sustinerea contestatiei, respectiv a certificatului  EUR
1 nr.T 

            3.  prezenta decizie  se comunic�:

                    


