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SERVICIUL  SOLUTIONARE  CONTESTATII

                     
                                                       

            

DECIZIA  nr. 89 /24.03.2009
privind solutionarea contestatiei formulata de x,

inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti
sub nr.x

Directia Generala a Finantelor Publice a  Municipiului Bucuresti prin Serviciul solutionare  
contestatii a fost sesizata de catre  Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale X prin adresa
nr.  x, completata cu adresele Directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale Bucureti nr. x si
nr. x, inregistrate la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x, nr. x, nr. x, cu privire la contestatia  formulata de x  
domiciliata in Bucuresti , str. x x domiciliat in Bucuresti , str. x, sector x si  x ,domiciliat in Bucuresti ,
str. x, mostenitori ai defunctului x.

Obiectul contestatiei, inregistrata la Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale X
sub nr. x, completata cu adresa inregistrata la DGFP-MB sub nr.  x  il constituie  Actul constatator nr.
x, emis de Biroul vamal X prin care organul vamal a stabilit in sarcina defunctului  x o diferenta de
drepturi vamale de import in suma totala de x lei.

          Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), art. 207 alin. (1)
si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si pct.
3.9 din din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 519/2005,
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa solutioneze
contestatia formulata de x mostenitori ai defunctului x.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei

            I. Prin contestatia formulata x si  x, mostenitori ai defunctului x sustin urmatoarele:
- in data x Biroul vamal de control si vamuire la frontiera  X a emis actul constatator  nr. x

numele si pe seama sotului x (decedat la data de x) pentru incasarea drepturilor vamale in baza  DVT
nr. x, in urma unui import constand in autoturism marca x
 - solicita anularea Actului constatator nr. x, avand in vedere ca operatiunea  vamala de tranzit
care a stat la baza intocmirii acestuia a fost incheiata potrivit chitantei vamale nr. x la Vama X  in
termen si in baza regelementarilor legale in vigoare la acel moment.

         II. Prin Actul constatator nr. x,  organele vamale din cadrul  Biroului vamal X a stabilit in
sarcina domnului x o diferenta de drepturi vamale de import in suma totala de x lei.
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 Recalcularea drepturilor de import s-a efectuat  pe motivul neprezentarii la vama de destinatie
a autorismului marca X care a fost importat in regim vamal suspensiv conform DVT nr. x.

III.  Luand in considerare documentele existente la dosarul cauzei, constatarile organelor
vamale, sustinerile contestatarilor si prevederile legale pe perioada supusa controlului se retin
urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca contestatarii datoreaza suma de x lei reprezentand
datorie vamala, pentru neprezentarea declaratiei vamale la Biroul vamal Antrepozite in vederea
inchiderii tranzitului, in conditiile in care titularul a inchis regimul vamal la Biroul Vamal x.

In fapt, in data de.x, la Biroul vamal X s-au intocmit formalitatile de tranzit vamal in baza
declaratiei vamale nr. x pentru un autoturism marca x la solicitarea persoanei fizice  x si in baza
documentelor prezentate de acesta si anexate la declaratia vamala de tranzit: certificat de inmatriculare
a autorismului cu nr. x[....]. Declaratia vamala de tranzit a fost depusa prin intermediarul
reprezentantului, respectiv, comisionarului vamal SC x - Agentia X.

La solicitarea comisionarului vamal, Biroul vamal de plecare X au acordat regimul vamal de
tranzit in numele d-lui x cu obligatia prezentarii la Biroul vamal x in vederea incheirii operatiunii de
tranzit.

In referatul cu propuneri privind solutionarea contestatiei organele vamale din cadrul Directiei
judeteane pentru accize si operatiuni vamale X mentioneaza ca in urma verificarilor efectuate de
Biroul vamal X, s-a constatat ca numitul x nu s-a prezentat la Biroul vamal de destinatie in termenul
legal in vederea incheierii operatiunii vamale de tranzit, fapt pentru care lucratorii vamali de la Biroul
vamal X au intocmit actul constatator nr. x pentru suma de x lei reprezentand drepturi vamale.

In sustinerea contestatiei este anexata chitanta nr. x, emisa de Biroul Vamal X pentru incasarea
datoriei vamale aferente autoturismului importat in baza DVI nr. x.

In drept, art.284 din Codul vamal al Romaniei, aprobat prin Legea nr.86/2006:
 "Operatiunile vamale initiate sub regimul prevazut de reglementarile vamale anterioare
intrarii în vigoare a prezentului cod se finalizeaza potrivit acelor reglementari." 

Conform prevederilor art. 660, alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
României aprobat prin H.G. nr. 707/2006: “operatiunile pentru care s-au depus declaratii vamale sub
regimul prevazut în reglementarile vamale anterioare prezentului regulament se deruleaza si se
încheie în conformitate cu acele reglementari”.

In speta in cauza sunt aplicabile prevederile H.G. nr. 626/1997 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României si Legea nr. 141/1997 privind Codului
vamal al României.

Prin H.G. nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
României cu privire la regimul de tranzit vamal se prevede:

           “Art. 163. - Biroul vamal de plecare acordă regimul de tranzit vamal, dacă datele înscrise în
declaratia vamală de tranzit corespund cu cele din documentele de transport si din celelalte
documente.
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Art. 164. - (1) Termenul de încheiere pentru regimul de tranzit vamal se stabileşte de biroul
vamal de plecare în funcŃie de felul mijlocului de transport, de distanŃa de parcurs şi de condiŃiile
atmosferice, fără ca durata tranzitului să depăşească 45 de zile. În cazul mărfurilor tranzitate
conform prevederilor tranzitului comun termenul de tranzit acordat pentru mărfurile transportate pe
cale rutieră nu poate să depăşească 8 zile, iar pentru mărfurile transportate pe calea ferată acesta
este unic, de 20 de zile.

(2) În cadrul termenului stabilit titularul de tranzit vamal este obligat să prezinte mărfurile,
împreună cu declaraŃia vamală de tranzit şi documentele însoŃitoare, la biroul vamal de destinaŃie.
           (3) Biroul vamal de destinaŃie înregistrează mijlocul de transport şi mărfurile prezentate şi
confirmă biroului vamal de plecare primirea mărfurilor în termen de 3 zile.

Art. 158. - (1) Pentru încheierea regimurilor vamale suspensive titularul este obligat sa
prezinte la biroul vamal, direct sau prin reprezentantul sau, declaratia vamala pe baza careia s-a
acordat regimul, împreuna cu documentele necesare identificarii marfurilor. 

(2) În cazul în care regimul se încheie prin alt birou vamal, acesta este obligat sa transmita
o copie a declaratiei vamale biroului  vamal care a acordat regimul, în termen de 15 zile.      

De asemenea, potrivit art. 98 alin. (1) si (2) din Codul Vamal al Romaniei aprobat prin Legea
nr. 141/1997:

”(1) Regimul de tranzit vamal se incheie atunci cand marfurile si documentele
corespunzatoare sunt prezentate la biroul vamal de destinatie.
         (2) In cazul in care acesta este un birou vamal de interior, la cererea declarantului vamal,
marfurile primesc o alta destinatie vamala”.

Asa cum mentioneaza organele vamale in referatul cu propuneri privind solutionarea
contestatiei, doamna x, sotia d-lui x, decedat in data de x, anexeaza la instiintarea sa din data de x,
catre Directorul Executiv al DJAOV X, copia documentului vamal- chitanta nr. x, serie x, emisa de
Vama X in numele d-lui x reprezentand drepturi vamale achitate ca urmare a intocmirii formalitatilor
vamale la Biroul vamal X, pentru autoturismul x, introdus in tara in data de x prin Biroul vamal X in
baza declaratiei vamale de tranzit nr. x.

Se  retine ca regimul vamal de tranzit a fost incheiat la data x, prin alt biroul vamal, respectiv  
Biroul vamal X, care potivit art. 158 alin. (2)  din HG 626 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Codului vamal al României acesta avea obligatia sa transmita o copie a declaratiei vamale
biroului  vamal care a acordat regimul, în termen de 15 zile, respectiv Biroul  vamal X
   Fata de cele prezentate, avand in vedere si  referatul cauzei prin care organele vamale propun
admiterea contestatiei, aceasta urmeaza sa fie admisa, si pe cale de consecinta, se va anula si actul
constatator  nr. x.   
       

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 284 din Codul vamal al Romaniei,
aprobat prin Legea nr.86/2006, art. 660, alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
României aprobat prin H.G. nr. 707/2006, art. 98 alin. (1) si (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul
Vamal al Romaniei, art. 158 art. 164 si  art. 165 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al
Romaniei, aprobat prin H.G. nr.626/1997,  art. 216 alin. (1) si (2) din OG nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, pct, 3.9 din din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin
Ordinul presedintelui ANAF nr. 519/2005

 DECIDE:
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 Admite contestatia formulata de numitii x, x si x, mostenitori ai defunctului x  si anuleaza actul
constatator nr. x intocmit de Biroul vamal X.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.
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