
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

DECIZIA NR. 184/2005
privind solutionarea contestatiei formulata de X,

inregistrata la D.G.F.P.  sub nr. Y

Directia generala a finantelor publice  a fost sesizata de Directia Regionala
Vamala  prin adresa nr.Y, inregistrata la D.G.F.P.  sub nr.Y asupra contestatiei
formulata de X .

X,  contesta masurile dispuse prin Actul Constatator nr.Y si Procesul verbal de
control privind calculul dobanzilor si al penalitatilor nr.Y incheiat de autoritatea vamala,
reprezentata prin Serviciul Supraveghere si Control Vamal  privind virarea la bugetul de
stat a sumei de Y RON (Y lei) , reprezentand:

-   Y RON (Y lei), accize;
-     Y RON (   Y lei). dobanzi aferente accize;
-     Y RON (   Y lei), penalitati;
-   Y RON (Y lei), TVA;
-   Y RON (Y lei), dobanzi aferente TVA;
-     Y RON (   Y lei), dobanzi.
Contestatia fiind depusa si inregistrata la Directia Regionala Vamala  sub nr.Y si

la D.G.F.P.  sub nr.Y indeplineste conditiile de procedura prevazuta de art.171, al.1 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.
           Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
        I. Prin contestatia formulata, X,  contesta suma de Y RON (Y lei), reprezentand
accize si TVA, majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente, in sustinere
invocand faptul ca “la inceputul lunii aprilie 2004, am cumparat un autoturism marca
AUDI A6, din Germania. La intrarea in tara am achitat toate taxele vemale la Biroul
Vamal , asa cum rezulta din chitanta nr.Y. Valoarea bunului a fost stabilita in mod real
la data intocmirii documentelor vamale si s-a realizat in baza listei de valori prin
identificarea vechimii bunului prezentat la vamuire si a caracteristiciii tehnice esentiale
a acesteia, ....
             De asemenea, contestatorul solicita sa fie exonerat de la plata acestor taxe
intrucat a fost de buna credinta si considera ca nu se face vinovat de situatia creata.

II. Prin Actul constatator nr.Y si Procesul Verbal de calcul al dobanzilor si
penalitatilor nr.Y, incheiat de autoritatea vamala, reprezentata prin Serviciul
Supraveghere si Control Vamal s-au constatat urmatoarele :

In urma controlului “ a posteriori” initiat pentru calculul drepturilor vamale la
chitanta Y s-au constatat diferente in minus (de incasat) privind taxele vamale, accize si
TVA in suma de Y RON.



III. Luand in considerare constatarile organului de control, motivele invocate de
contestatoare, documentelor existente la dosarul cauzei precum si actele normative in
vigoare pe perioada supusa controlului se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii Directiei generale a finantelor publice , este daca
obligatia fiscala l(accize, TVA, dobanzi si penalitati de intariere) stabilit de autoritatea
vamala, reprezentata prin Serviciul Supraveghere si Control Vamal prin Actul
Constatator nr.Y si  Procesul Verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de
intarziere nr.Y, este legal datorat de X .

In fapt, in luna aprilie 2004 contestatorul a cumparat un autoturism Audi A6 din
Germania. Vamuirea s-a realizat la Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia Regionala
Vamala  pe baza Chitantei nr.Y depusa de contestator. Dupa stabilirea taxelor vamale
petentul a platit integral sumele calculate.

In data de Y Autoritatea Vamala, reprezentata prin Serviciul Supraveghere si
Control Vamal au calculat in sarcina petentului drepturi vamale suplimentare in suma
de Y RON si dobanzi si penalitati de intarziere in suma de Y RON.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art. 109, al.6 din Hotararea
Guvernului nr.1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romaniei care precizeaza:

“Valoarea în vama a autovehiculelor si a vehiculelor folosite se stabileste pe
fiecare categorie de vehicule, prin ordin al ministrului finantelor publice, tinându-
se seama de vechimea si de caracteristicile tehnice ale acestora”.

Referitor la acest articol, Hotararea Guvernului  nr.428/2004 pentru aprobarea
Normelor privind determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si
altor persoane fizice precizeaza la art.11 si art.12:

ART.11
 „Cuantificarea vechimii unui bun se raporteaza la existenta sa, la momentul
in care acesta a fost facut, adica, in cazul mijloacelor de transport, momentul in
care bunul a fost fabricat. Momentul fabricatiei sau data fabricatiei este inscrisa in
unul din documentele insotitoare prezentate la vamuire si este exprimata prin:”zi,
luna, an” sau „an, luna” sau „an”. Daca data fabricatiei mijlocului de transport nu
este inscrisa explicit in documentele insotitoare, se va lua in calcul data cea mai
indepartata de momentul vamuirii, asa cum rezulta din documentele prezentate la
vamuire”.

Art.12 ’’Vechimea unui mijloc de transport se determina prin
compararea urmatoarele elemente:
                a). data fabricatiei, inscrisa in documentele mijlocului de transport, care
poate fi exprimata in “zi, luna, an”, “luna, an” sau “an” ori data cea mai
indepartata de momentul vamuirii, asa cum este inscrisa in unul dintre
documentele prezentate la vamuire;
                b). data efectuarii  formalitatii vamale pentru mijlocul de transport”.

Avand in vedere prevederile legale anterior citate, se retine ca pentru
stabilirea valorii in vama, vechimea unui bun se determina prin compararea datei
fabricatiei inscrisa in documentele mijlocului de transport, exprimata in “zi, luna, an”,
“luna,  an” sau “an” si data efectuarii formalitatii vamale pentru acesta.

In documentele insotitoarte emise de autoritatile din tara de unde provine bunul
importat de contestator respectiv, certificatul de inmatriculare, data fabricatiei nu este
inscrisa explicit, ci numai data primei inmatriculari respectiv, Y.



Avand in vedere prevederile legale citate in cuprinsul deciziei, se retine ca
masura prin care organele de control din cadrul Directiei Regionale Vamale  au calculat
in sarcina petentului o datorie vamala suplimentara in suma de Y RON a fost legal
stabilita.

Conform art.114 si 115 din O.G. nr.92/2003 republicata, privind Codul de
Procedura Fiscala:
“ART. 114
    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de
plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.

Dobânzi
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv.
ART. 115
    Major�ri de întârziere
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.”

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 109, al.6 din Hotararea
Guvernului nr.1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal
al Romaniei, art.11 si art.12 din Hotararea Guvernului nr.428/2004 pentru aprobarea
Normelor privind determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si
altor persoane fizice coroborate cu art.180 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare se:

D E C I D E

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de X .
Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de la data comunicarii la

Tribunalul .

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                                                    SERVICIU JURIDIC,

           Sef.serv.solut.contestatii:
           Inspector:


