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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de ��
� %&��� '�( �)�*��
� %&��� '�( �)�*��
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�)	����)	����)	����)	���împotriva m�surilor dispuse prin decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile

suplimentare stabilite de controlul vamal nr.136/07.05.2007 �i a procesului verbal de control

nr.4942/07.05.2007 întocmite de Biroul Vamal Constan�a.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prin po�t� în data de 21.05.2007, fiind

înregistrat� la Biroul Vamal Constan�a sub nr.6861/22.05.2007 �i la organul de solu�ionare a

contesta�iei sub nr.13025/30.05.2007.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actele contestate privind

plata la bugetul statului a datoriei vamale în sum� total� de 15.083 lei din care :

� taxe vamale - 9627 lei

� major�ri întârziere taxe vamale - 2387 lei

� accize -   529 lei

� major�ri întârziere accize -   131 lei

� TVA - 1930 lei

� major�ri întârziere TVA -   479 lei
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�Prin contesta�ia formulat� petentul invoc� faptul c� la achizi�ionarea autoturismului

din import, actele de vânzare-cump�rare �i certificatul de circula�ie EUR 1 nr.C 547959 au fost

verificate   la  intrarea  în  �ar�  �i  nu  în�elege  motivele  pentru  care  ulterior  au fost constatate

nereguli �i va lua toate m�surile necesare pentru remedierea situa�iei.
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În consecin��, solicit� o amânare pentru a se clarifica neregulile ap�rute.

     ��
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�Biroul Vamal Constan�a în Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile

suplimentare stabilite de controlul vamal cu nr.136/07.05.2007 �i Procesul verbal de control

nr.4942/07.05.2007 a re�inut urm�toarele :

Pentru opera�iunea de import efectuat� de petent în baza certificatului EUR 1 nr.C

547959, a facturii nr.181/23.08.2006 �i a chitan�ei vamale de import nr.106902/01.09.2006,

organele vamale au f�cut demersuri în vederea unui control ulterior, concretizat prin urm�toarele

adrese :

� adresa nr.13746/04.09.2006 completat� cu adresa nr. 14502/22.09.2006 emise de

Biroul Vamal Constan�a prin care se ini�eaz� controlul „a posteriori” ;

� adresa nr.Z 4215 F – 2194/06 – 1/27.03.2007 emis� de Administra�ia Vamal�

German�, care urmare a controlului efectuat comunic� Autorit��ii Na�ionale a

V�milor Bucure�ti faptul c� nu se poate confirma corectitudinea datelor înscrise în

dovada de origine, întrucât exportatorul – AUTOMOBILE PREKAZI INH AVNI

MEHAJ LANDSBERGERSTR 238, 80687 MUNCHEN – nu a r�spuns solicit�rilor

scrise ale regionalei vamale de a participa la efectuarea controlului ulterior ;

� adresa nr.19364/12.04.2007 emis� de Autoritatea  Na�ional� a V�milor Bucure�ti

prin care se comunic� Biroului Vamal Constan�a c� autovehiculul acoperit de

certificatul EUR 1 nr.C 547959 nu beneficiaz� de regim tarifar preferen�ial.

Ca urmare, la verificarea opera�iunii de import  s-a constatat c� Dl.Vlad Simion

Dorin a introdus în �ar� un autoturism încadrat la pozi�ia tarifar� 87032390 pentru care a solicitat

�i ob�inut tratament tarifar preferen�ial în baza certificatului EUR 1 nr.C 547959, facturii

nr.181/23.08.2006 �i chitan�ei nr.106902/01.09.2006 în conformitate cu Protocolul privind

definirea no�iunii de „produse originare” ratificat prin O.U.G. 192/2001.

Întrucât prin adresa administra�iei vamale germane,  ca r�spuns la solicit�rile

autorit��ii vamale  române de control „a posteriori” nu se poate confirma corectitudinea datelor

înscrise în dovada de origine – EUR 1,  a rezultat c�  tratamentul tarifar  preferen�ial a fost

solicitat de petent  în mod nejustificat.

În consecin��, s-a stabilit în sarcina petentului o datorie vamal� suplimentar�  în

sum� de 15.083 lei în conformitate  cu prevederile  art.45 (1), art. 223(1) a), (2), - (3), art.100

(1), (2), (3) �i (6) din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României  �i cele ale art.136 �i 139

din Legea 571/2003 privind Codul fiscal �i art.116 din O.G.92/2003.
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� Având în vedere constat�rile organului de control vamal, motiva�iile

contestatorului, documentele existente la  dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare

în perioada verificat�, organul de solu�ionare a  contesta�iei re�ine urm�toarele :

În fapt, petentul a importat în regim tarifar preferen�ial în luna august 2006 un

autoturism.

Din coresponden�a efectuat� între autoritatea vamal� român� �i cea german� care

s-a finalizat  cu un control ulterior asupra opera�iunii de import în  cauz�, a rezultat c� regimul

tarifar preferen�ial solicitat �i acordat la momentul importului nu se justific� datorit� neconfirm�rii

corectitudinii dovezii de origine.

În drept, sunt aplicabile prevederile Legii 86/2006 privind Codul Vamal al României

astfel :

� art.100 (3)  unde se precizeaz� : „Când  dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul

ulterior rezult� c� dispozi�iile  care reglementeaz� regimul vamal  respectiv au fost

aplicate pe baza unor informa�ii inexacte sau  incomplete, autoritatea vamal� ia m�suri

pentru regularizarea situa�iei,  �inând seama de noile elemente de care dispune”.

(5) „În cazul în care se constat� c� a luat na�tere o datorie vamal�  (....), autoritatea

vamal� ia m�suri pentru încasarea diferen�elor în minus (....), cu respectarea dispozi�iilor

legale” ;

� art.45(1)  „Drepturile legal datorate când ia na�tere o datorie vamal� se determin� pe

baza Tarifului Vamal al României” ;

� art.223 (1)  „Datoria vamal� la import ia na�tere prin :

a). punerea în liber� circula�ie a m�rfurilor supuse drepturilor de import”.

În spe�a dat� sunt incidente prin coroborare �i prevederile Protocolului referitor la

definirea no�iunii de „produse originare”  �i metodele de cooperare administrativ�, anex� la

Acordul european, instituind o asociere între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene

�i statele membre  ale acestora, pe de alt� parte, ratificat prin O.U.G. 192/2001.

Potrivit acestui Protocol, la art.16 pct.1 lit.a) se men�ioneaz� c� „Produsele

originare din Comunitate beneficiaz� la import în România (.....)de prevederile acordului prin

prezentarea :

a).(....) unui certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 (....).

În acest sens, ini�ial la momentul importului petentul a beneficiat de facilitatea

tarifar� – exceptare de la plata taxei vamale. Verificarea ulterioar� a dovezii de origine  - EUR 1

– a fost efectuat� în baza art.32 al aceluia�i protocol de  c�tre administra�ia vamal� a ��rii de

export la solicitarea administra�iei vamale române. Rezultatele verific�rii efectuate au indicat

potrivit art.32 (5) c� produsul nu poate fi originar din Comunitate.
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Consecin�a  a  fost  retragerea  facilit��ii  care  a fost acordat� ini�ial titularului

opera�iunii de import �i recalcularea de c�tre organul vamal a drepturilor de import datorate.

De asemenea, în drept sunt aplicabile �i prevederile art.136 �i 139 din Legea

571/2003 �i ale art.116 din O.G.92/2003.

Pentru considerentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.92/2003 R, se

������������������0������������������0������������������0������������������0

Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� pentru datoria vamal� de 15.083 lei

reprezentând :

� taxe vamale - 9627 lei

� major�ri întârziere taxe vamale - 2387 lei

� accize -   529 lei

� major�ri întârziere accize -   131 lei

� TVA - 1930 lei

� major�ri întârziere TVA -   479 lei

Prezenta  Decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Sibiu  în  termen de 6 luni de  la

comunicare.
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Red.Rentea L.
Dact.Mare�iu D./ex.2

________________________________________________ Serv.Solu�ionare Contesta�ii____________________________________________
                                               Adresa : Sibiu, Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod 550324

        Tel: 0269/218176 , Fax : 0269/218315
           Website : www.finantesibiu.ro


