D E C I Z I A nr.4232/639/18.12.2013
privind solu ionarea contesta iei formulat de domnul X din Deva,
reprezentat prin Cabinet de Avocat Y, înregistrat la DGFP a jude ului
Hunedoara sub nr…/19.07.2012
Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara a fost
sesizat cu adresa nr…/S/16.07.2012 de c tre Direc ia jude ean pentru
Accize i Opera iuni Vamale Hunedoara asupra contesta iei formulat de
domnul X, cu domiciliul în localitatea …, jude ul Hunedoara, prin Cabinet de
Avocat Y, cu sediul în localitatea …, jude ul Hunedoara, conform
împuternicirii avoca iale nr.2210/2012, aflat în original la dosarul cauzei.
Contesta ia este formulat împotriva Deciziei pentru regularizarea
situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr…/19.06.2012, emis de DJAOV Hunedoara, referitoare la suma de … lei
reprezentând :
- … lei - taxe vamale
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
- … lei - accize
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
- … lei - tax pe valoarea ad ugat
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
i a Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr…/28.06.2012, emis de DJAOV Hunedoara,
referitoare la suma de … lei reprezentând :
- … lei - taxe vamale
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
- … lei - accize
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
- … lei - tax pe valoarea ad ugat
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 alin.(1)
din OG nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal i
îndepline te cerin ele care privesc semn tura i tampila reprezentantului
legal avocat Y.
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de art.205,
art.206 i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , Direc ia general regional a finan elor publice Timi oara
este investit s se pronun e asupra contesta iei.
I. Prin contesta ia formulat , contestatorul solicit anularea ca nelegale i
neîntemeiate a deciziilor pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal i exonerarea de la plat , invocând
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în sus inere faptul c , prin Ordonan a din data de … s-a constatat nevinov ia
i neimplicarea sa în introducerea în ar a autoturismului în cauz .
II. Decizia pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr…/19.06.2012, a fost emis urmare faptului c ,
prin Decizia de solu ionare nr…/25.11.2011 emis de DGFP Hunedoara, s-a
decis desfiin area Actului constatator privind taxele vamale i alte drepturi
cuvenite bugetului nr…/03.12.2002 i întrucât, pe cale administrativ nu s-a
stabilit un alt debitor al datoriei vamale decât persoana identificat ca titular al
opera iunii vamale i anume, domnul X din Deva.
Dup întocmirea Deciziei nr.../19.06.2012 pentru regularizarea
situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal, în sum
total de ... lei, s-a constatat c la întocmirea acesteia a intervenit o eroare
material , drept urmare, aceasta a fost revocat pe cale administrativ de c tre
autoritatea vamal , în acest sens fiind întocmit Decizia nr.../28.06.2012
pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de
controlul vamal, cu remiterea datoriei vamale în sum total de ... lei.
O dat cu Decizia nr.../28.06.2012 pentru regularizarea situa iei privind
obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal, a fost întocmit i
Decizia nr.../28.06.2012 pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal, cu noua datorie vamal în sum
total de ... lei i, în care s-a inut de asemenea cont de faptul c , prin
Ordonan a din data de ... în Dosar nr.../D/P/2010 a Parchetului de pe lâng
Inalta Curte de Casa ie i Justi ie, nu s-a stabilit un alt titular a opera iunii
vamale care, implicit avea obliga ia achit rii drepturilor de import.
III. Având în vedere sus inerile contestatorului, constat rile organelor de
control vamale, actele normative invocate i documentele existente la dosarul
cauzei, se desprind urm toarele aspecte:
In fapt, prin actul constatator privind taxele vamale i alte drepturi
cuvenite bugetului nr…/03.12.2002, organele vamale din cadrul Biroului
vamal Deva, au stabilit în sarcina contestatorului ca obliga ie de plat c tre
bugetul statului suma de … lei reprezentând :
- … lei - taxe vamale
- … lei - accize
- … lei - tax pe valoarea ad ugat .
Actul
constatator
a
fost
încheiat
ca
urmare
adresei
nr.18/2379/03.04.2002 emis de Guvernul României, Secretariatul de Stat
pentru problemele Revolu ionarilor din Decembrie 1989, adres prin care se
comunic faptul c , în registrele de eviden ale institu iei, titularul de
adeverin nu a solicitat facilitatea prev zut la art.10 lit.n) din Legea
nr.42/1990.
Prin contesta ia înregistrat la DGFP Hunedoara sub nr…/20.01.2003,
domnul X din Deva sus inea c , prin intermediul numitului Y a intrat în
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posesia adeverin ei eliberat de secretariatul de Stat pentru Problemele
Revolu ionarilor din Decembrie 1989 i în baza c reia a semnat o procur
pentru numita Z prin care a împuternicit-o s cumpere din str in tate un
autoturism, s perfecteze contractul de vânzare-cump rare, s -l introduc i
s -l înmatriculeze în ar .
De asemenea, contestatorul sus ine c nu a avut cuno tin de aducerea
autoturismului i dac cineva trebuie s pl teasc taxe vamale, aceasta este
persoana care a intrat în posesia autoturismului.
DGFP Hunedoara prin Biroul de solu ionare a contesta iilor, nu s-a
putut pronun a pe fondul cauzei domnului X din Deva, în condi iile în care
Actul constatator privind taxele vamale i alte drepturi cuvenite bugetului
nr…/03.12.2002, prin care au fost stabilite obliga iile fiscale, se afla în
stadiul de urm rire i cercetare, nefiind stabilit caracterul infrac ional al faptei
care avea influen direct i esen ial asupra solu iei ce urma s fie dat în
procedura administrativ , respectiv asupra pl ii obliga iilor fiscale .
Prioritatea de solu ionare în spe au avut-o organele penale, care
trebuiau s se pronun e asupra caracterului infrac ional al faptelor ce atr geau
plata la bugetul statului a obliga iilor datorate i constatate în virtutea faptei
infrac ionale, potrivit principiului de drept "penalul ine în loc civilul",
consacrat prin art.19 alin.2 din Codul de procedur penal .
Prin ORDONAN A din data de … în Dosar nr…/D/P/2010 a
Parchetului de pe lâng Inalta Curte de Casa ie i Justi ie, s-a dispus
neînceperea urm ririi penale fa de contestatorul X din Deva.
In conformitate cu prevederile punctului 10.1. din OANAF
nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , s-a reluat procedura de
solu ionare a contesta iei.
In dosarul nr…/D/P/2010, Parchetul de pe lâng Inalta Curte de Casa ie
i Justi ie prin ORDONAN A din data de …, privind pe numitul X din Deva,
a consemnat faptul c , din cercet rile efectuate în cauz , au rezultat
urm toarele:
“[…] Au fost achizi ionate din str in tate, scutite de plata taxelor
vamale, omologate, înmatriculate în România i ulterior înstr inate – prin
întocmirea i utilizarea unor înscrisuri falsificate urm toarele autoturisme:
… 16. revolu ionar X – auto … seria …, achizi ionat din str in tate i scutit
de plata taxelor vamale în baza adeverin ei false nr…/18.12.2001. De
efectuarea formalit ilor vamale s-a ocupat, conform procurii notariale
nr…/20.12.2001 numita Z. Ulterior introducerii în România autoturismul a
fost omologat i vândut, f r tirea titularului certificatului de revolu ionar
dar în numele acestuia (X) numitului W, fiind înmatriculat sub nr. …
… în cauz , numi ii … revolu ionari … s-au aflat în eroare de fapt
atunci când i-au exprimat consim mântul la “cesionarea” unui drept pe
care, de altfel nu-l aveau potrivit legii, astfel încât simplu accord de cesiune
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nu era de natur s produc , prin el însu i, efecte juridice care s angajeze
r spunderea penal a acestora. In consecin se va dispune neînceperea
urm ririi penale fa de … .a. sub aspectul s vâr irii infrac iunilor de
complicitate la “Folosirea, la autoritatea vamal , a documentelor vamale, de
transport sau comerciale falsificate” complicitate la în el ciune i sprijinirea
unui grup infrac ional, […] ” .
Având în vedere starea de fapt i concluziile ORDONAN EI din data
de …, prin Decizia de solu ionare nr…/25.11.2011 emis de DGFP
Hunedoara prin Biroul de solu ionare a contesta iilor, s-a decis desfiin area
Actului constatator privind taxele vamale i alte drepturi cuvenite bugetului
nr…/03.12.2002, în vederea reanaliz rii situa iei de fapt.
Astfel, în data de 19.06.2012, DJAOV Hunedoara a emis Decizia pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul
vamal nr…/19.06.2012, cu privire la suma total de … lei i care, ulterior
emiterii a fost revocat pe cale administrativ de c tre autoritatea vamal ,
constatându-se c la întocmirea acesteia a intervenit o eroare de calcul.
In acest sens a fost întocmit Decizia pentru regularizarea situa iei
privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.../28.06.2012,
cu remiterea datoriei vamale în sum total de ... lei.
Totodat , s-a procedat i la întocmirea Deciziei nr.../28.06.2012 pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul
vamal, în sum total de ... lei, f r îns a stabili un alt titular al opera iunii
vamale care avea obliga ia achit rii drepturilor vamale de import, întrucât s-a
apreciat c pe cale administrativ nu se poate stabili un alt debitor al datoriei
vamale decât persoana identificat ca titular al opera iunii vamale.
A a cum s-a re inut mai sus, aspectul constatat a f cut obiectul
cercet rii penale, iar ca urmare a încheierii acesteia a fost emis Ordonan a
din data de … de c tre Parchetul de pe lâng Inalta Curte de Casa ie i Justi ie
prin care s-a dispus neînceperea urm ririi penale fa de contestatorul X din
Deva, întrucât s-a apreciat c în cauz , un simplu acord de cesiune nu era de
natur s produc , prin el însu i, efecte juridice care s angajeze r spunderea
penal a acestuia.
Tot în acest sens îns , organul de solu ionare a contesta iei re ine c
lipsa caracterului infrac ional al faptei, nu înl tur obliga iile de plat stabilite
suplimentar de c tre organul vamal în sarcina contestatorului, întrucât a a
cum s-a prezentat starea de fapt i potrivit concluziilor din Ordonan , nu se
re ine în sarcina altor inculpa i fapta în materialitatea ei.
In fapt, la data de 22.12.2001, având ca titular de opera iune pe numitul
X din Deva, se înregistreaz la Vama N dlac sub nr.I … Declara ia vamal de
tranzit pentru autoturismul marca ….
Astfel, numitul X din Deva, în calitate de titular de opera iune vamal a
solicitat la Biroul vamal Deva, v muirea unui autoturism marca …, ocazie cu
care a fost întocmit chitan a vamal nr… din data de 24.12.2001.
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Autoturismul a fost plasat sub un regim vamal preferen ial, respectiv
introducerea în ar de bunuri apar inând persoanelor fizice, necomercian i,
organele vamale acordând scutire de taxe vamale i tax pe valoarea ad ugat .
Prevederile art.50 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al
României, stipuleaz :
"(1) M rfurile destinate a fi plasate sub un regim vamal fac obiectul unei
declara ii vamale corespunz toare acelui regim.
(2) Declara ia vamal se completeaz i se semneaz , pe formulare
tipizate, de c tre titularul opera iunii sau de c tre reprezentantul s u, în
form scris sau utilizând un procedeu informatic agreat de autoritatea
vamal .
(3) Declara ia vamal se depune la biroul sau punctul vamal împreun
cu documentele prev zute de reglement rile vamale, în vederea accept rii
regimului vamal solicitat.”
Actul
constatator
a
fost
încheiat
ca
urmare
adresei
nr.18/2379/03.04.2002 emis de Guvernul României, Secretariatul de Stat
pentru problemele Revolu ionarilor din Decembrie 1989, adres prin care se
comunic faptul c , în registrele de eviden ale institu iei, titularul de
adeverin nu a solicitat facilitatea prev zut la art.10 lit.n) din Legea
nr.42/1990 Republicat , pentru cinstirea eroilor-martiri i acordarea unor
drepturi urma ilor acestora, r ni ilor, precum i lupt torilor pentru victoria
Revolu iei din decembrie 1989, respectiv:
“Urma ii eroilor-martiri ai revolu iei, r ni ii, precum i pensionarii de
invaliditate care i-au pierdut total sau par ial capacitatea de munc în lupta
pentru victoria revolu iei beneficiaz i de urm toarele drepturi:
... n) acordarea gratuit a unui mijloc de transport autonom
corespunz tor standardelor interna ionale i scutirea de taxe vamale în
vederea achizi ion rii din import a acestuia, pentru r ni ii în luptele pentru
victoria Revolu iei din decembrie 1989 sau în leg tur cu evenimentele din
decembrie 1989, care se încadreaz în criteriile medicale în vigoare; ”
Potrivit punctului 2 din OG nr.17/1999 privind modificarea i
completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri i acordarea
unor drepturi urma ilor acestora, r ni ilor, precum i lupt torilor pentru
victoria Revolu iei din decembrie 1989 , se stipuleaz :
“Alineatul 1 al articolului 10 va avea urm torul cuprins:
ART. 10 Persoanele care i-au pierdut total sau par ial capacitatea de
munc , marii mutila i, r ni ii i urma ii celor care au decedat ca urmare a
particip rii la lupta pentru victoria Revolu iei din decembrie 1989
beneficiaz i de urm toarele drepturi:
n)acordarea gratuit a unui mijloc de transport autonom corespunz tor
standardelor interna ionale i scutirea de taxe vamale în vederea
achizi ion rii din import a acestuia, pentru r ni ii în luptele pentru victoria
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Revolu iei din decembrie 1989 sau în leg tur cu evenimentele revolu ionare
din decembrie 1989, care se încadreaz în criteriile medicale în vigoare;”
De asemenea, HG nr.1197/2000 privind înlocuirea anexei la HG
nr.644/1998 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art.10
alin.1 lit.n) din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri i acordarea
unor drepturi urma ilor acestora, r ni ilor, precum i lupt torilor pentru
victoria Revolu iei din decembrie 1989, republicat , prevede:
Art.1 “Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu ionarilor din
Decembrie 1989 acord gratuit, în limita bugetului anual aprobat, mijloace
de transport autonome, adaptate la invaliditatea solicitantului, pentru r ni ii
în luptele pentru victoria Revolu iei din decembrie 1989 sau în leg tur cu
evenimentele din decembrie 1989, care se încadreaz în criteriile medicale în
vigoare.”
Art.2 “Mijlocul de transport autonom prev zut la art.1 va avea comenzile
adecvate în func ie de gradul de invaliditate, stabilit de comisia de expertiz
medical i recuperare a capacit ii de munc teritorial , excep ie f când
invalizii de gradul I pentru care mijlocul de transport este condus de
înso itor.”
Art.3 “Costul mijlocului de transport autonom i adaptarea acestuia, la
pre ul minim de achizi ie, sunt suportate, din bugetul propriu, de c tre
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu ionarilor din Decembrie
1989.”
Art.6 “(1) Mijlocul de transport autonom acordat în baza prezentei
metodologii nu poate fi vândut, donat sau înstr inat decât prin predare
unit ilor specializate de tip REMAT, în vederea valorific rii.”
Astfel, facilitatea privind scutirea de taxe vamale se acord la o anumit
categorie de revolu ionari, respectiv pentru r ni ii în luptele pentru victoria
Revolu iei din decembrie 1989, în vederea achizi ion rii din import a unui
mijloc de transport care se încadreaz în criteriile medicale în vigoare.
Ca urmare, organele vamale, au procedat la anularea regimului vamal
preferen ial avându-l ca titular de opera iune pe domnul X din Deva, stabilind
astfel în sarcina contestatorului, obliga ii fiscale suplimentare de plat c tre
bugetul statului.
In drept, prevederile art.141 din Legea nr.141/1997 privind Codul
vamal al României, stipuleaz :
“(1) În cazul m rfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de
import,…datoria vamal ia na tere în momentul înregistr rii declara iei
vamale.
(2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declara iei vamale
acceptate i înregistrate.”
Fa de cele men ionate, organele vamale din cadrul Biroului vamal
Deva, au procedat în mod legal în stabilirea unei datorii vamale, de natura
taxelor vamale, accizelor i a taxei pe valoarea ad ugat .
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In ceea ce prive te obliga iile fiscale accesorii în sum total de … lei,
din care … lei aferente taxelor vamale, … lei aferente accizelor i … lei
aferente taxei pe valoarea ad ugat , acestea se datoreaz în condi iile în care
sunt accesorii debitului stabilit, precum i principiului de drept, potrivit c ruia
accesoriul urmeaz principalul.
Se re ine faptul c , prin Decizia pentru regularizarea situa iei privind
obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr…/28.06.2012,
organele vamale au calculat major rile/dobânzile i penalit ile de întârziere,
începând cu ziua imediat urm toare scaden ei obliga iei bugetare la care s-a
stabilit diferen a de debit i pân la data întocmirii deciziei de regularizare,
respectiv pentru perioada 25.12.2001 - 28.06.2012.
Potrivit prevederilor art.47 alin.(2) din OG nr.92/2003 privind Codul
de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare:
“Anularea ori desfiin area total sau par ial , cu titlu irevocabil, potrivit
legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit crean e fiscale
principale atrage anularea, desfiin area ori modificarea atât a actelor
administrative fiscale prin care s-au stabilit crean e fiscale accesorii aferente
crean elor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale
anulate ori desfiin ate, cât i a actelor administrative fiscale subsecvente
emise în baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiin ate, chiar
dac actele administrative fiscale prin care s-au stabilit crean e fiscale
accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au r mas definitive în
sistemul c ilor administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul
fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act
administrativ fiscal, prin care va desfiin a sau modifica în mod corespunz tor
actele administrative fiscale prin care s-au stabilit crean e fiscale accesorii
sau actele administrative fiscale subsecvente.”
Având în vedere considerentele expuse i prevederile legale invocate,
se re ine faptul c , organele vamale au procedat corect la regularizarea
situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de controlul vamal, astfel
încât se vor aplica prevederile art.216 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul
de procedur fiscal , republicat , cu modific rile si complet rile ulterioare,
unde se stipuleaz : (1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în
totalitate sau în parte, ori respins ”, coroborat cu prevederile pct.11.1 lit.a)
din OANAF nr.450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea
titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , care
precizeaz :
“11.1. Contesta ia poate fi respins ca:
a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept
prezentate în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;…”
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Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei, în temeiul
prevederilor art.216 alin.1 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat ,
privind Codul de procedur fiscal , titlul IX privind solu ionarea contesta iilor
formulate împotriva m surilor dispuse prin actele administrative fiscale, în
baza referatului nr.
, se
DECIDE:
1. Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de domnul X din
Deva, împotriva Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr…/28.06.2012, emis de DJAOV
Hunedoara, referitoare la suma de … lei reprezentând :
- … lei - taxe vamale
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
- … lei - accize
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
- … lei - tax pe valoarea ad ugat
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente.
2. Respingerea ca r mas f r obiect a contesta iei formulat împotriva
Deciziei pentru regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite
de controlul vamal nr…/19.06.2012, emis de DJAOV Hunedoara, referitoare
la suma de … lei reprezentând :
- … lei - taxe vamale
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
- … lei - accize
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente
- … lei - tax pe valoarea ad ugat
- … lei - obliga ii fiscale accesorii aferente.
Prezenta decizie se comunic la:
- domnul X din Deva
- Biroul vamal de interior grad II Hunedoara.
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i
poate fi atacat la instan a judec toreasc de contencios administrativ
competent , în termen de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR GENERAL,
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