
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           DECIZIA  NR. 633/____/ 02/ 2012 
                          privind solutionarea contestatiei formulate de 
                                        xxxxxx domiciliat in xxxxxx 
 
 
 
   Directia Generala a Finantelor Publice xxxx a fost investita in baza art 209 din 
OG 92/2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de dl xxxx impotriva Deciziei 
pentru regularizarea situatiei nr xxxx/ 19.10.2011 intocmita de DRAOV xxxx, 
comunicata contribuabilului in data de 24.10.2011. 
    Contestatia a fost  inregistrata la DRAOV xxxxx cu nr xxxx/ 25.11.2011 iar la 
DGFP xxxx cu nr xxxx/ 14.12.2011. 
Referitor la respectarea termenului de depunere a contestatiei: 
DRAOV xxxx prin adresa inregistrata la DGFP xxxx cu nr xxxx/ 17.02.2012 
comunica: “…contestatia a sosit la DRAOV Brasov prin posta, insa nu putem face 
dovada acestui fapt , deoarece nu au fost pastrate documentele postale aferente.” 
Avand in vedere prevederile pct 3.9 din OMF 2137/ 2011 , contestatia va fi 
considerata ca fiind depusa in termenul legal. 
I. Prin contestatia depusa petentul invoca urmatoarele: 
- in data de 06.09.2011 s-a efectuat o perchezitie la domiciliul subsemnatului in 
urma caruia a fost confiscata cantitatea de xxxx pachete de tigari care erau 
intradevar fara documente de provenienta dar care aveau timbre de Moldova 
respectiv Ucraina 
- mi se imputa tva la aceasta suma dar tigarile le-am cumparat ca persoana fizica 
deci sunt nepurtator de tva si nu ar fi legal sa mi se impute si tva la accize 
- nu mi se pare normal sa platesc dobanizi si penalitati de intarziere la taxe vamale , 
accize si tva din moment ce doar in data de 24.10.2011 am primit decizia pentru 
regularizarea situatiei si deasemenea am termen de 30 de zile pentru a face 
contestatie si numai dupa acest termen mi se pot imputa dobanzi si penalitati. 
II. In decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite 
de controlul vamal s-au inscris urmatoarele: 



- baza impozabila stabilita suplimentar este urmare a procesului verbal de 
perchezitie domiciliara / 06.09.2011 , determinandu-se o obligatie vamala 
suplimentara de xxxx lei constand in : 
- xxxxx lei taxe vamale 
-    xxx lei accesorii aferente 
-xxxxx lei accize 
-  xxxx lei accesorii aferente 
- xxxx lei TVA 
-     xx  lei accesorii aferente 
La pct 2.1.1 “Motivul de fapt” sunt inscrise urmatoarele: 
“….Avand in vedere constatarile inscrise in Procesul verbal de perchezitie 
domiciliara / 06.09.2011- dosar penal nr xxx/P/ xxx/2011 prin care a fost 
identificata si confiscata cantitatea de xxx pachete de tigarete  ( xxxx buc tigarete) 
fara documente de provenienta , respectiv orice alt document care sa ateste plata 
drepturilor vamale de import aferente acestor bunuri, din care rezulta faptul ca 
pentru  tigaretele in cauza , respectiv xxxx pachete tigarete – xxxx buc tigarete 
marca WONT , cu timbre de Republica Moldova si xxxx pachete tigarete – xxx buc 
marca Viceroy cu timbre de Ucraina , sunt intrunite indicii privind originea 
extracomunitara a acestora.”  
-Bunurile identificate au fost sustrase de la supravegherea vamala , fapt stipulat de 
art 63 din Codul vamal al Romaniei aprobat prin Legea 86/ 2006. 
III. Avand in vedere sustinerile partilor, documentele aflate la dosarul cauzei, 
legislatia vamala in vigoare , organul de solutionare a contestatiei retine 
urmatoarele: 
In fapt, 
- petentului i s-au confiscat xxx pachete tigarete “care erau intr-adevar fara 
documente de provenienta dar care aveau timbre de Moldova respectiv 
Ucraina”dupa cum se afirma atat in actul de control cat si in contestatie  
In aceste conditii sunt aplicabile prevederile: 
- Legii nr 86/ 2006 privind Codul vamal al Romaniei: 
- art 224  
“(1) Datoria vamala ia nastere si prin: 

a) introducerea ilegala pe teritoriul vamal al Romaniei a marfurilor supuse 
drepturilor de import 

(2) Datoria vamala se naste in momentul in care marfurile sunt introduse illegal 
(3) Debitorii sunt; 
a) persoana care introduce ilegal marfurile in  cauza 
b) orice persoana care a participat la introducerea ilegala a marfurilor si care stia 
sau ar fi trebuit sa stie ca o astfel de introducere este ilegala 
c) orice persoana care a cumparat sau a detinut marfurile in cauza si care stia sau ar 
fi trebuit sa stie , in momentul achizitionarii sau primirii marfurilor , ca acestea au 
fost introduse ilegal” 



- art 225  
“(1) Datoria vamala  la import ia nastere si prin sustragerea de sub supraveghere 
vamala a marfurilor supuse drepturilor de import 
(2) Datoria vamala se naste in momentul sustragerii marfurilor de sub 
supravegherea vamala 
(3) Debitorii sunt: 
a) persoana care a sustras marfurile de sub supravegherea vamala 
b) orice persoana care a participat la aceasta sustragere si care stia sau ar fi trebuit 
sa stie , ca marfurile au fost sustrase de sub supraveghere vamala 
c) orice persoana care a cumparat sau a detinut marfurile in cauza si care stia sau ar 
fi trebuit sa stie , in momentul achizitionarii sau primirii marfurilor , ca acestea au 
fost sustrase de sub supravegherea vamala 
- Codului Vamal Comunitar – Reg CE 2913/ 1993  
- art 37  
“(1) Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Comunitatii se afla sub supraveghere 
vamala din momentul intrarii lor. Ele pot fi supuse controlului autoritatilor vamale 
in conformitate cu dispozitiile in vigoare…..” 
- art 202  
“(1) O datorie vamala la import ia nastere prin: 
- sustragerea de sub supraveghere vamala a marfurilor supuse drepturilor de import 
(2) Datoria vamala ia nastere in momentul sustragerii marfurilor de sub 
supraveghere vamala 
(3) Debitorii vamali sunt: 
- persoana care a sustras marfurile de sub supraveghere vamala 
- orice persoana care a participat la o astfel de actiune si care stia sau ar fi trebuit sa 
stie in mod normal ca marfurile au fost sustrase de sub supraveghere vamala. 
- orice persoana care a dobandit sau detinut marfurile in cauza si care stia sau ar fi 
trebuit sa  stie , in mod normal, in momentul cumpararii sau primirii marfurilor, ca 
ele au fost sustrase de sub supraveghere vamala 
Referitor la calculul TVA si a accizelor 
Sunt aplicabile prevederile Legii nr 571/ 2003 privind Codul Fiscal 
- art 126 
“operatiuni impozabile 
(2) Este de asemenea operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat in 
Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania.” 
- art 131 
“Importul de bunuri reprezinta: 

a) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri care nu se afla in libera circulatie 
in intelesul art 24 din Tratatul de infiintare a Comunitatii Europene 

b) pe langa operatiunile prevazute la lit a) , intrarea in Comunitate a bunurilor 
care se afla in libera circulatie , provenite dintr-un teritoriu tert, care face 
parte din teritoriul vamal al Comunitatii 



- art 1322  
“Locul importului de bunuri 
(1) Locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se 
afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar” 
- art 136  
“Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri 
(1) In cazul in care, la import , bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole 
sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comunitare, 
faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care 
intervin faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare. 
(2) In cazul in care la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare prevazute 
la alin 1 , faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoare adaugata intervin la data 
la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare daca 
bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe. 
- art 2062  
Sfera de aplicare  
“Accizele armonizate , denumite in continuare accize, sunt taxe speciale percepute 
direct sau indirect asupra consumului urmatoarelor produse; 
…………………………….. 
b) tutun prelucrat 
- art 2065 
Faptul generator 
Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul: 
……………………….. 
b) importului acestora pe teritoriul Comunitatii” 
- art 2067 

“Eliberarea pentru consum 
(1) In intelesul prezentului capitol, eliberarea pentru consum reprezinta: 
…………… 
b) detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru 
care accizele nu au fost percepute in conformitate cu dispozitiile prezentului capitol 
………………… 
d) importul de produse accizabile , chiar si neregulamentar, cu exceptia cazului in 
care produsele accizabile sunt plasate, imediat dupa import, in regim suspensiv de 
accize.” 
- art 2068  
“Importul 
(1) In intelesul prezentului titlu , import reprezinta orice intrare de produse 
accizabile din afara teritoriului comunitar” 
Din cele prezentate rezulta ca datoria vamala reprezentand taxe vamale, accize si 
tva a fost corect stabilita. 
Referitor la accesoriile calculate de organul vamal: 



Sunt aplicabile prevederile art 119 din OG 92/ 2003 R –“Pentru neachitarea la 
termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest 
termen dobanzi si penalitati de intarziere” si art 120 din acelasi act normativ – 
“Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere , incepand cu ziua imediat 
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv” 
Rezulta ca fiind corect calculate accesoriile pentru perioada 06.09.2011- 
19.10.2011, deoarece acestea se calculeaza “incepand cu ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta” si nu dupa trecerea termenului de 30 de zile de depunere a 
contestatiei , cum invoca petentul in cuprinsul contestatiei. 
     Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 R 
 
 
 
                                                 DECIDE 
 

- respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de xxxx lei 
reprezentand: 

                -  xxxx  lei  taxe vamale 
                -    xxx  lei  accesorii aferente 
                -xxxxx  lei  accize 
                -  xxxx  lei  accesorii aferente 
                -xxxxx  lei  TVA 
                -     xx  lei  accesorii aferente 
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxx in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
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