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    D 256 
 
            
       Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati a fost sesizata de catre 
Directia Regionala Vamala-Biroul Vamal Galati asupra contestatiei formulata de catre 
……….  inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati sub 
nr……… impotriva masurilor dispuse prin “Actul  Constatator ” nr…….. si Decizia  
nr ……….  in care au fost stabilite suplimentar taxe vamale si alte drepturi cuvenite 
bugetului de stat in suma totala de …… lei RON  care au fost contestate de d-l …… 
dupa cum urmeaza : 
  - taxe vamale  
  - accize 
 - taxa pe valoare adaugata  
 - dobanzi de intarziere la plata  
 – penalitati de intarziere la plata. 
  

Cauza supusa solutionarii a fost: 
 Daca in urma controlului vamal posterior se pot acorda taxe vamale 
preferentiale. 
  

    1.In fapt  In data de ….., a fost importat din Germania conform chitantei nr. … un 
autoturism marca ….. acoperit de certificatul de origine EUR 1 A …  din punct de 
vedere al protocolului P4  RO-UE corect intocmit , prin care se certifica originea 
comunitara a acestuia . 
      Tinand cont de documentele prezentate la prezentarea in vama a fost acordat 
regimulpreferential de vamuire . 
      Organele vamale in conformitate cu art 106, lit “c” din HG 1114/2001 pentru 
aprobarea “Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei a solicitat 
autoritatii germane verificarea certificatului de origine a autoturismului … 
       Cu adresa  nr . ……. administratia vamala germana a transmis : 
     Exportatorul din caseta 1 inscris in certificatul de origine prezentat la intrarea in 
tara a autoturismului , nu a cerut eliberarea unui certificat EUR 1 si nici nu a 
imputernicit in acest sens persoana care a semnat in caseta 12.Nu se poate confirma 
ca autovehiculului acoperit de certificatul mentionat este originar in sensul 
Acordului Romania –Comunitatea Europeana . 
     Autovehiculul acoperit de certificatul EUR 1  nr . ….  nu  beneficiaza de regim 
tarifar preferential in sensul prevederilor Protocolului 4. 
    Avand in vedere cele transmise de catre autoritatea vamala germana si anume ca 
nu poate fi confirmata originea comunitara conform prevederilor Protocolului 4 
Romania –Uniunea Europeana , communicate Biroului Vamal Galati de catre 
Directia Regionala Vamala prin adresa…… s-a procedat la retragerea regimului 
tarifar preferential si la recuperarea datoriei vamale astfel create . 
      Conform art 33 , alin (2) al Protocului 4 RO-UE din data de 25.01.1997 unde 
este prevazut ca in toate cazurile reglementarea diferentelor intre importator  si 
autoritatile  vamale ale tarii importatoarea se face conform legislatiei din tara 
respectiva si ale art 107 din HG 1114./2001 unde se stipuleaza ca in toate cazurile in 
care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca acordarea regimului 
preferential a fost neintemeiata , autoritatea vamala ia masuri pentru recuperarea 
datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare , rezulta faptul ca Biroul 
Vamal Galati a procedat in mod legal intocmind Actul Constatator nr….. si emitand 
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Decizia nr…..5 pentru suma totala de …. lei RON( in care au fost incluse taxe 
vamale , accize , taxa pe valoare adaugata si accesoriile aferente ) . 
    In ceea ce priveste cele invocate de contestatar cu privire la prescriptia dreptului 
la actiune si a dreptului de a cere executarea silita in temeiul celor prevazute in 
decretul 167/1958 , facem precizarea ca acesta este aplicabil in relatiile contractuale 
dintre parteneri  nu si in ceea ce priveste relatiile juridice cu autoritatea vamala care 
are obligatia recuperarii drepturilor vamale datorate bugetului de stat .   

 In conformitate cu art (1) si (2) din Legea nr141/1997 privind Codul Vamal al 
Romaniei , autoritatea vamala are dreptul ca intr-o perioada de 5 ani de la 
acordarea liberului de vama , sa efectueze controlul ulterior al operatiunilor si sa 
verifice orice documente in vederea verificarii legalitatii operatiunilor efectuate , 
iar in conformitate cu art 61, alin (7) , actul constatator constituie titlu executoriu 
pentru urmarirea si incasarea drepturilor vamale de import.  
   Potrivit prevederilor art 141, alin(1) din Legea nr141/1997 , in cazul marfurilor 
importate pentru care legea prevede  drepturi de import datoria vamala ia nastere 
in momentul inregistrarii declaratieivamale (in speta in cauza chitanta vamala ), 
debitorul datoriei fiind considerat conform art141(2) din acelasi act normativ , 
titularul declaratiei vamale inregistrate si acceptate  , iar potrivit prevederilor art 
148(1) cuantumul drepturilor de import se stabileste pe baza elementelor de taxare 
in momentul nasterii datoriei vamale .In conformitate cu art 108(1) din OG 
92/2003, republicata privind Codul de Procedura Fiscala , creantele fiscale sunt 
scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul Fiscal sau de alte legi care le 
reglementeaza .In speta in cauza datoria vamala este scadenta incepand cu data 
inregistrarii declaratiei vamale si conform prevederilor art 114(1) din OG 93/2003 
, republicata , pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a 
obligatiilor de plata se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de 
intarziere . 
     In ceea ce priveste termenul de ahitare a diferentelor de drepturi vamale 
constatate in urma controlului vamal ulterior facem precizarea ca art 61(3) din 
Legea nr141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei a fost abrogat prin Legea 
174/2004 pentru aprobarea HG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala , in 
speta in cauza fiind aplicabile prevederile art 102 din actul normativ mentionat 
tinand cont de faptul ca datoria vamala a luat nastere conform art 141(1) din legea 
nr141/1997 in momentul inregistrarii chitantei vamale . 
     2.  In drept  sunt aplicabile art 6 , lit “c” din HG 1114/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al Romaniei unde este prevazut : 
    Biroul vamal poate solicita autoritatii emitente a certificatului de origine 
verificarea acestuia in urmatoarele cazuri : 
    …………………………………………………………………………………. 
    c) in orice alte situatii in care autoritatea vamala are indoielile asupra realitatii 
datelor din dovada de origine.In acest caz regimul preferential se acorda si ulterior 
se se solicita verificarea dovezii de origine “, ale art 107 din HG 114/2001 unde 
este prevazut : 
      “ In  toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca 
acordarea regimului preferential a fost neintemeiata ,  autoritatea vamala ia masuri 
pentru recuperarea datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare “ , ale art 
61 (1) si (7) din Legea NR 141/1967 privind Codul Vamal al Romaniei unde este 
prevazut : 
       “ Autoritatea vamala are dreptul ca intr-o perioada de 5 ani de la acordarea 
liberului de vama sa efectueze controlul vamal ulterior al operatiunilor . 
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        .……………………………………………………………………………… 
    Declaratia vamala in detaliu si actele constatatoare incheiate de autoritatea 
vamala constituie titlu executoriu pentru urmarirea si incasarea drepturilor de 
import si export “ , ale art 141(1) si (2) din Legea nr141/1997 unde este prevazut: 
     “ In cazul marfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de import 
precum si in cazul  plasarii marfurilor intr-un  regim de admitere temporara cu 
exonerarea partiala de drepturi de import datorie vamala ia nastere in momentul 
inregistrarii declaratiei vamale . 
      Debitorul datoriei vamale este considerat titularul decalaratiei vamale 
acceptate si  inregistrate “ , ale art 148(1) din Legea nr141/1997 unde este 
prevazut : 
     “Cuantumul drepturilor de import se stabileste pe baza elementelor de taxare 
din momentul nasterii datoriei  vamale”,  ale art 108(1) din OG 92/2003 
republicata privind Codul de Procedura Fiscala unde este prevazut : 
     “Creantele fiscala sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul 
Fiscal sau de alte legi care le reglementeaza “ , ale art 114(1) , 115(1) si 120(1) 
din OG 92/2003 , republicata privind Codul de Procedura Fiscala unde este 
prevazut : 
     “Pentru neachitarea in termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata se datoreaza , dupa  acest termen dobanzi si penalitati de intarziere .  
      Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi incepand cu ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta si pana  la data sumei datorate inclusiv . 
      Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de 
intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau  pentru fractiune de luna de 
inatarziere , incepand cu data de intai a lunii urmatoare acestora pana la data 
stingerii acestora inclusiv . Penalitatea de intarziere nu inlatura oligatia de plata a 
dobanzilor “ale art 185(3) din OG 92/2003 , republicata privind Codul de 
Procedura Fiscala unde este prevazut : 
     “Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat 
situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea 
in vedere strict considerentele deciziei de solutionare” , si ale art 185(1)  din OG 
92/2003, republicata unde este prevazut : 
      “Prin decizie contestatia va putea fi admisa in totalitate sau in parte , ori 
respinsa “. 
      Tinand cont de cele retinute si de prevederile legale prezentate , se propune : 

1) Desfiintarea capitolului referitor la dobanzile de intarziere si recalcularea 
acestora incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr174/2004  pentru aprobarea       
Ordonantei Guvernului nr92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala  

2) Respingerea ca nefondata contestatiei pentru  suma de….. lei RON 
      reprezentand : 
      –taxe vamale  
      - accize  

   – taxa pe valoare adaugata  
   – penalitati de intarziere la plata.  
    
 
 
 
  

 


