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DECIZIA NR.75 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 

 
 
                     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Timi�oara, prin adresa nr. .../2008, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara sub nr. .../2008 asupra contesta�iei formulate de SC X SRL din 
HA�EG, împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, cu privire la suma total� de 

... lei reprezentând : 
 ... lei – taxe vamale; 
      … lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
 … lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
        …lei – penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
      … lei – comision vamal; 
          … lei – dobânzi aferente comisionului vamal; 
      … lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
          … lei – penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
   … lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
        … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
   … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
          … lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
                  De asemenea, petenta formuleaz� o completare la contesta�ie, 
înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara sub nr. .../2008. 
                  Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de control 
vamal nr. .../2008, emis� în baza procesului verbal de control nr. .../2008, a 
fost comunic�t� c�tre petent� în data de ...2008, potrivit semn�turii �i 
�tampilei de pe exemplarul deciziei, anexate în copie la dosarul contesta�iei. 
                    Contesta�ia a fost expediat�, cu recomandata ... / .2008, c�tre 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara, fiind 
înregistrat� sub nr. .../ .2008 . 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este 
investit� s� se pronunte asupra contesta�iei depus� de SC X SRL.  
 
                     I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în sus�inerea 
cauzei urm�toarele argumente : 
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                     În fapt, în perioada ... 2005 - ... 2006 societatea a derulat 
opera�iuni de import u�i �i tocuri de u�i din lemn, cu un partener de afaceri 
german Y, în baza declara�iilor vamale: 
-Nr. …; 
-Nr. …; 
-Nr…..; 
                    Petenta precizeaz� c� la momentul importurilor partenerul extern 
a predat dovezile de origine EUR 1 …, EUR 1 … �i EUR 1 …, emise �i 
certificate de autorit��ile germane în conformitate cu Tratatul dintre 
Comunitatea European� �i România, aprobat prin OUG nr. 1/1997, în baza 
c�rora societatea a beneficiat de un regim vamal preferen�ial, aplicabil 
bunurilor de origine din Comunitatea European�, conform art. 16 din 
Protocolul nr. 4 / 31.01.1997 privind definirea no�iunii de "produse originare" 
�i metodele de cooperare administrativ�, ratificat prin OUG nr. 1/1997: 
"Produse originare din Comunitate beneficiaz� la importul în România �i 
produsele originare din România beneficiaz� la importul în Comunitate de 
prevederile acordului, prin prezentarea: 
-fie a unui certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, al c�rui model figureaz� 
în anexa nr. III; 
-fie, în cazurile men�ionate la art. 21 paragraful 1, a unei declara�ii al c�rei 
text figureaz� în anexa nr. IV, dat� de exportator pe o factur�, pe o not� de 
livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauz�, 
suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor (denumit� în cele ce 
urmeaz� declara�ie de factur�)". 
                     În data de …2008 organele de control din cadrul Direc�iei 
Regionale pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara, Serviciul Antifraud� 
Fiscal� �i Vamal�, s-au prezentat la sediul societ��ii, motivand c� au primit 
adresa nr. …/ ../…/…/…/… de la Autoritatea Na�ionala a V�milor, prin care li 
se comunic� faptul c� Administra�ia vamal� german�, prin adresa nr….-..-
…/…-…/…/…/… i-a informat c�, urmare a unui control ulterior la societ��ile 
exportatoare, a constatat c� m�rfurile acoperite de dovezile de origine 
(certificate de origine EUR 1 �i declara�ii pe factur�), nu sunt fie total, fie 
par�ial m�rfuri de origine în sensul Tratatului dintre Comunitatea European� �i 
România. 
                       Petenta remarc� faptul c� nu i s-au prezentat, nici adresa nr. 
…/…/…/…/…/…, emis� de Autoritatea Na�ional� a V�milor, �i nici adresa nr. 
…-…-../…-…/…/…/…., emis� de Autorit��ile vamale germane, pentru a 
constata personal care au fost observa�iile autorit��ii germane, la ce 
exportator se refereau, când s-a efectuat reverificarea exportatorilor, cine a 
ini�iat reverificarea, aspecte foarte importante în lumina prevederilor OUG nr. 
1 / 1997 �i a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913 / 1992 de instituire a 
Codului Vamal Comunitar pentru o eventual� recalculare a datoriei vamale �i 
procedura care se aplic� în aceast� situa�ie. 



 3 

                       Petenta consider� c� Procesul-verbal �i Decizia men�ionate 
mai sus trebuie anulate, din mai multe puncte de vedere, invocând 
urm�toarele excep�ii de procedur�: 
                       1. Conform art. 6 �i 7 alin. 2 din Codul de Procedur� Fiscal� 
organul de control trebuie s� utilizeze toate informa�iile �i documentele 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. 
                     Ori, la momentul controlului  �i  a stabilirii sumelor suplimentare 
de plat�, organul de control nu s-a aflat decât în posesia unei Adrese primit� 
de la Autoritatea Na�ional� a V�milor, care cuprindea o descriere a adresei 
primit� din partea autorit��iilor germane �i, care, evident, nu con�inea toate 
informa�iile relevante ce ar fi putut conduce la desf��urarea legal� �i corect� 
din punct de vedere procedural al controlului. 
                      Mai mult, petenta sus�ine c� prin faptul c� societ��ii nu i s-a 
prezentat la momentul controlului, nici Adresa nr. .../.../.../.../...emis� de 
Autoritatea Na�ional� a V�milor �i nici Adresa nr. …-…/…/…/../… emis� de 
autorit��ile germane, i s-a r�pit dreptul la ap�rare, posibilitatea de a formula 
obiec�iuni �i implicit dreptul de a fi ascultat prev�zut de articolul 9 din Codul 
de Procedur� Fiscal�. 
                      Ca atare, procesul verbal întocmit într-o lips� total� de 
informare �i transparen�� nu poate fi sanc�ionat decât cu nulitatea lui. 
                      2. Conform art. 17 punctul 4 din OUG nr. 1/1997, „Certificatul 
de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre autorit��ile vamale ale 
unui stat membru al Comunit��ii sau al României, dac� produsele în cauz� 
pot fi considerate produse originare din Comunitate, din România sau dintr-
una din ��rile la care se face referire la art. 4 �i dac� îndeplinesc celelalte 
cerin�e stipulate în acest protocol ”.  
                      Conform art. 17 punctul 5 din acela�i act normativ „Autorit��ile 
vamale emitente iau toate m�surile pentru a verifica caracterul originar al 
produselor �i îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în acest protocol. În 
acest scop, vor avea dreptul s� solicite orice document justificativ �i s� 
realizeze orice control în contabilitatea exportatorului sau orice alt� verificare 
considerat� necesar�." 
                      Ca atare, autoritatea vamal� emitent� a Certificatului de origine 
are nu numai dreptul, dar �i obliga�ia la momentul emiterii unui certificat de 
origine, de a verifica caracterul originar al produselor, pe baza documentelor 
probatorii prev�zute la art. 27 din OUG nr. 1 1997 �i chiar a verific�rilor în 
teren. 
                    Pe cale de consecin��, art. 32 din OUG nr. 1/1997 prevede doar 
dreptul autorit��ilor vamale ale ��rii importatoare (România în spe�a de fa��) 
s� solicite controlul „a posteriori" al certificatului de origine, prin sondaj, ori 
dac� au suspiciuni întemeiate în leg�tura cu autenticitatea documentelor, 
caracterul originar al produselor în cauz� sau cu îndeplinirea celorlalte 
condi�ii stipulate în protocol, iar verificarea se face de c�tre autorita�iile 
vamale ale ��rii exportatoare, la cererea autorit��ii vamale ale ��rii 
importatoare. 
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                     Din textul lacunar redat de organul de control în Procesul verbal 
de control din Adresa nr. ….. emis� de autorit��iile vamale germane reiese c� 
nu s-a respectat aceast� procedur� �i c� în spe�a de fa�� controlul „a 
posteriori' a fost ini�iat de autorit��ile germane, care, nu aveau dreptul, 
conform Conven�iei ratificat� prin OG nr. 1 /1999 s� ini�ieze un astfel de 
control. 
                     Ca atare, constat�rile lor, f�cute în urma unui demers ce nu 
respect� prevederile Protocolului privind No�iunea de produse originare �i 
metodele de cooperare administrativ�, ratificat prin OUG nr. 1/1997, nu pot 
produce consecin�e juridice legale, conform principiului general de drept 
„quod nullum est nullum producit effectum" (ceea ce este nul nu produce nici 
un efect). 
                    3. Chiar �i în cazul în care controlul ini�iat de autorit��ile germane 
ar fi fost legal, el nu putea conduce la constat�ri corecte. Astfel, art. 28 pct. 1 
din OUG nr. 1 /1997, care preia norma din Conven�ie, prevede c�: 
„Exportatorul care solicit� eliberarea unui certificat de circula�ie a m�rfurilor 
EUR 1 trebuie s� p�streze, cel pu�in 3 ani, documentele men�ionate la art. 17 
paragraful 3".  Ori, întrucât data acestui control a posteriori nu a fost precizat� 
în cuprinsul Procesului verbal de control, nu putem stabili cu certitudine dac� 
verific�riile s-au încadrat în acest termen de 3 ani, întrucât, în caz contrar, e 
posibil ca exportatorul s� nu mai fi p�strat documentele probatoare ale 
originii, în mod legal, �i ca atare nu a mai putut face dovada originii 
produselor. 
                       De asemenea în ce prive�te diferen�a de drepturi vamale, 
în sum� de .... lei constând în: 
-taxe vamale         … lei; 
-comision vamal       … lei; 
-T.V.A                      … lei,  
petenta consider� c� în mod nelegal au fost stabilite aceste drepturi 
vamale suplimentare invoc� urm�toarele motive pe fond: 
 
                          Astfel, organul de control �i-a întemeiat constatarea pe art. 
148 alin. 1 din Legea 141/1998 privind Codul Vamal al României, în vigoare 
la momentul importului, care prevede: „(1) Cuantumul drepturilor de import se 
stabile�te pe baza elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei 
vamale.” 
                          Dar, la art. 204 pct.1 lit. a din Regulamentul Consiliului CEE 
nr. 2913 / 92  din 12 octombrie 1992, de instituire a Codului Vamal Comunitar 
se prevede: „ Neîndeplinirea uneia din condi�iile ce rezult�, în privin�a 
m�rfurilor supuse drepturilor de import, prin depozitarea lor temporar� sau din 
utilizarea regimului vamal sub care sunt plasate" , iar art. 206 pct.1 se 
prevede: "Prin derogare de la art. 202 �i 204 alin. (1) lit. (a), se consider� c� 
nu a fost generat� nici o datorie vamal� la import pentru anumite m�rfuri, 
atunci persoana interesat� face dovada c� neîndeplinirea obliga�iilor ce 
rezult� din: - dispozi�iile art. 38-41 �i art. 177 a doua liniu�� sau p�strarea 
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m�rfurilor respective în depozit temporar sau utilizarea regimului vamal sub 
care au fost plasate m�rfurile, sunt urmare a distrugerii totale ori a pierderii 
iremediabile a m�rfurilor respective, ca rezultat al naturii m�rfurilor sau 
împrejur�rilor neprev�zute ori de for�� major�, sau ca o consecin�� a 
autoriz�rii de c�tre autorit��ile vamale". 
                        Mai mult, la art. 217 alin 1 din acela�i Regulament se prevede: 
" Orice valoare a drepturilor de import sau export care rezult� dintr-o datorie 
vamal�, denumit� în continuare „valoarea drepturilor”, se calculeaz� de 
autorit��ile vamale de îndat� ce intr� în posesia datelor necesare �i este 
înregistrat� de autorit��ile respective în eviden�ele contabile sau pe orice alt 
suport echivalent (înscrierea în eviden�a contabil�). 
                      Primul paragraf nu se aplic�: 
(a) atunci când a fost introdus� o tax� anti-dumping sau compensatorie 
provizorie; 
(b) atunci când valoarea drepturilor legal datorate o dep��e�te pe aceea 
stabilit� pe baza unei informa�ii tarifare obligatorii; 
(c) în cazul în care dispozi�iile adoptate în conformitate cu procedura 
comitetului scutesc autorit��ile vamale de obliga�ia de a înscrie în eviden�a 
contabil� drepturi într-un cuantum sub o anumit� valoare. 
                       Autorit��ile vamale pot s� nu ia în calcul valori ale drepturilor 
care, conform art. 221 alin. (3), nu au putut fi comunicate debitorului vamal 
dup� expirarea termenului permis". 
                       Iar la art. 220 pct. 2 lit. b din acela�i Regulament se prevede: 
"Cu excep�ia cazurilor men�ionate la art. 217 alin. (1) al doilea �i al treilea 
paragraf, "înscrierea ulterioar� în eviden�a contabil� nu este posibil� dac� 
valoarea drepturilor legal datorate nu a fost înscris� în eviden�a contabil� ca 
urmare a unei erori din partea autorit��ilor vamale care nu ar fi putut fi 
detectat� în condi�ii rezonabile de c�tre persoana obligat� s� pl�teasc�, 
aceasta la rândul sau ac�ionând cu bun� - credin�� �i respectând toate 
condi�iile perv�zute de legisla�ia în vigoare cu privire la declara�ia vamal�". 
 
                     Din cuprinsul textelor normative ar�tate mai sus este evident c� 
în spe�a de fa�� nu trebuiau recalculate drepturile vamale. Astfel, conform art. 
206 din Regulament, în cazul unei datorii vamale suplimentare rezultând din 
autorizarea importului de c�tre autoritatea vamal� german�, în baza 
Certificatului de origine EUR 1 emis de autorit��ile vamale garmane, trebuia 
s� se considere c� nu a fost generat� nici o datorie vamal� suplimentar�. 
                     �i, conform art. 220 din Regulament, atât timp cât societatea a  
fost de bun� credin�� la momentul importului ( aspect necontestat de organul 
vamal, iar buna credin�� se prezum�, conform principiilor generale de drept) 
�i a respectat toate dispozi�iile prev�zute de legisla�ia în vigoare cu privire la 
declara�ia vamal� (aspect necontestat de organul vamal), înscrierea 
ulterioar� în eviden�a contabil� a drepturilor vamale suplimentare nu mai era 
posibil�. 
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                    Petenta sus�ine c� la momentul importului societatea a intreprins 
toate demersurile legale, cu bun� credin�� : astfel, Declara�ia Vamal� a 
completat-o în baza Certificatului de origine EUR 1, nu în baza declara�iei de 
pe factura exportatorului, care nu i s-a p�rut o m�sur� de precau�ie suficient�, 
de�i i se permitea aplicarea regimului preferen�ial chiar �i într-o astfel de 
situa�ie (art. 16, alin. 1, pct. 2 din Protocolul nr. 4/1997). Mai mult, chiar pe 
ferestrele importate scria „ made în Germany". 
                   Petenta precizeaz� c� Regulamentele emise de Consiliul Uniunii 
Europene sunt acte normative obligatorii pentru statele membre, care se 
aplic� direct de la momentul public�rii lor în Jurnalul Oficial, f�r� a mai fi 
necesar a fi transpuse în norme na�ionale. Ca atare, �i Regulamentul 
Consiliului ( CEE) nr. 2913 / 92 din 12 octombrie 1992, de instituire a Codului 
Vamal comunitar, are aplicabilitate pe teritoriul României. 
 
                      În ce prive�te accesoriile calculate de organul de control 
de la data declara�iilor vamale pân� la data controlului, respectiv : 
dobânzi în sum� de ... lei; 
penalit��i de întârziere în sum� de ... lei; 
major�ri de întârziere în sum� de .... lei, 
petenta consider� c� �i acestea au fost stabilite, în mod nelegal, din 
dou� puncte de vedere: 
 
a) în cazul în care se va anula debitul principal, pentru motivele expuse, 
accesoriile urmeaz� regimul principalului (baza de calcul). 
 
b) în cazul în care se vor înl�tura sus�inerile expuse mai sus, petenta solicit� 
s� se aib� în vedere urm�toarele aspecte: 
        
                      Art. 61 alin. 3 din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al 
României prevedea: „Când controlul vamal ulterior constat� c� s-au înc�lcat 
reglement�rile vamale aplicate, datorit� unor date cuprinse în declara�ia 
vamal�, autoritatea vamal�, dup� determinarea taxelor vamale cuvenite, ia 
m�suri de încasare, respectiv de restituire a acestora. Diferen�ele în minus se 
comunic� titularului opera�iunii comerciale �i urmeaz� a fi achitate în termen 
de 7 zile de la data comunic�rii. Neplata diferen�ei datorate de titularul 
opera�iunii în acest termen atrage suportarea de major�ri de întârziere 
aferent acestei diferen�e, în cuantumul stabilit de lege, precum �i interzicerea 
efectu�rii altor opera�iuni de v�muire, pân� la achitarea datoriei vamale". 
                      Ca atare, în astfel de situa�ii datoria vamal� se na�te în 
momentul când se stabile�te ulterior întocmirii declara�iei vamale c� nu s-au 
respectat reglement�rile vamale aplicate. Acest punct de vedere a fost 
preluat �i în Legea 86/2006 privind Codul vamal, �i chiar a fost detaliat, 
prev�zându-se la art. 226 alin. (3): „ Datoria vamal� se na�te fie în momentul 
în care obliga�ia a c�rei neexecutare genereaz� datoria vamal� înceteaz� a 
mai fi îndeplinit�, fie în momentul în care m�rfurile au fost plasate sub 



 7 

regimul vamal în cauz�, cand se stabile�te ulterior ca o condi�ie stabilit� 
pentru plasarea m�rfurilor sub regimul respectiv sau pentru acordarea 
drepturilor de import reduse sau zero, în func�ie de destina�ia final� a 
m�rfurilor, nu a fost îndeplinit�". 
                      Ca atare, accesorile (penalit��i, major�ri sau dobânzi) nu se pot 
calcula decât dup� expirarea termenului de plat� prev�zut în Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite la controlul 
vamal, în baza constat�rilor organului de control din Procesul verbal de 
control, respectiv dup� data de ….2008, întrucât pân� la momentul întocmirii, 
respectiv comunic�rii Procesului verbal de control datoria vamal� nu a 
existat, nu s-a n�scut. 
                      Fa�� de cele ar�tate mai sus, petenta sus�ine c� organul de 
control a dat dovada de superficialitate, atât în interpretarea situa�iei de fapt, 
cât �i în interpretarea textelor legale aplicabile spe�ei de fa�� �i, pe cale de 
consecin�� solicit� admiterea contesta�ia astfel cum a fost ea formulat�. 
 
                          Mai mult, prin completarea la contesta�ie, petenta arat� c� 
între certificatele enumerate în adresa nr. …. a Autorit��ii Vamale Germane, 
nu se reg�se�te �i certificatul de origine ….2005, pentru care organele 
vamale au recalculat drepturile de import. În jurul acestei perioade se 
reg�se�te un certificat de origine nr. …2005, dar numerele din acest certificat 
sunt asem�n�toare cu cele înscrise pe certificatul de origine, îns� nu sunt 
identice. Mai mult decât atât, în men�iunile efectuate în aceea�i adres� a 
Autorit��ii Vamale Germane, în dreptul certificatului de origine nr. ….2005 se 
face urm�toarea specifica�ie: „ilegal în privin�a pieselor pentru garaje 350 E”. 
Astfel, obiectul certificatului de origine men�ionat de autorit��ile vamale 
germane const� în piese pentru garaje. În schimb, dup� cum rezult� �i din 
actele depuse în proba�iune, în factura nr. ..../ 2005 emis� de firma Y, precum 
�i în Declara�ia vamal� nr. … / 2005 aferent� acestei facturi, marfa furnizat� 
societ��ii a fost: “Por�i garaj”, la pre�ul de 182,3 eur/buc, �i nicidecum piese 
pentru garaje, la pre�ul de 350 eur/buc. 
                       Astfel, petenta consider� c� certificatul de origine EUR 1 L … / 
.2005 a fost inserat de c�tre organele de control din cadrul Direc�iei 
Regionale pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara - Serviciul 
Antifraud� Fiscal� �i Vamal�, atât în cuprinsul procesului - verbal de control, 
cât �i în cuprinsul Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite la controlul vamal, în mod cu totul �i cu totul nelegal, 
fiind vorba de dou� certificate de origine diferite, atât în ce prive�te num�rul 
acestora, cât �i în ceea ce prive�te obiectul lor. 
                       De asemenea, prin completarea la contesta�ie, petenta arat� 
c� motivele  expuse mai sus sunt confirmate �i de Decizia nr. 2606 / 2005 a 
Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, unde se prevede c�: având în vedere c� 
datoria vamal� a fost achitat� de reclamant� în termenul legal de 7 zile, „au 
fost anulate obliga�iile de plat� privind penalit��ile de întârziere �i dobânzile 
aferente taxelor vamale �i comisionul vamal'. Mai mult decât atât, în aceea�i 
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Decizie a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie se arat�, în privin�a major�rilor de 
întârziere �i penalit��i aferente TVA, urm�toarele: „Instan�a a re�inut c� sunt 
aplicabile dispozi�iile art. 61, alin. (3) Cod vamal. Astfel, termenul de scaden�� 
a pl��ii TVA nu a fost dep��it întrucât reclamanta a achitat datoria vamal� �i 
TVA în termenul legal de 7 zile, astfel încât nu datoreaz� dobânzi �i 
penalit��i'; „Dac� plata principal� este exigibil� la o anumita dat�, plata TVA 
aferent� nu poate avea o alt� dat� la care s� devin� exigibil�. De altfel, sub 
aspectul cuantumului, TVA nu avea la ce s� se raporteze. TVA este calculata 
în func�ie de cuantumul taxelor vamale �i nu este de conceput c� aceasta s� 
fie exigibil� la o data anterioara datei la care trebuia achitat� datoria 
principal� (taxa vamal�)". În consecin��, TVA nu poate s� curg� decât din 
momentul în care se na�te debitul principal, iar acest debit principal s-a 
n�scut dup� momentul controlului, �i nu anterior.          
                     Petenta, pornind de la cele stabilite în Decizia I.C.C.J., pentru o 
identitate de ra�ionament, consider� c� �i în spe�a de fa�� este aplicabil� 
aceea�i logica juridic�, respectiv accesoriile, constând în dobânzi, penalit��i �i 
major�ri de întârziere se datoreaz� de la data la care debitul principal a 
devenit exigibil, nicidecum nu de la data na�terii datoriei vamale. 

 
 
                      II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, organele vamale �i-au 
motivat reverificarea astfel : 
 
                     Cu declara�iile vamale de import enumerate mai jos societatea a 
derulat oprera�iuni de import u�i �i ferestre din pvc, astfel:  
 
- … / …2005, birou vamal: Deva, factura extern� .../2005, valoare facturat� … 
EURO, dovada de origine EUR 1 …; 
- … / .2005, birou vamal: Deva, factura extern� … / .2005, valoare facturat� 
… EURO, dovada de origine EUR 1 …;  
- … / 2006, birou vamal: Deva, factura extern� …/2006, valoare facturat�   … 
EURO, dovada de origine EUR 1 …; 
 
                      În toate aceste cazuri agentul economic a solicitat �i a ob�inut 
regimul tarifar preferen�ial aferent originii comunitare a bunurilor importate. 
                      Cu adresa nr. …, Autoritatea Na�ional� a V�milor comunic� 
faptul c� administra�ia vamal� german�, prin adresa nr. …, informeaz� c�, 
urmare a unui control ulterior la societ��ile exportatoare, Y, a constatat c� 
m�rfurile acoperite de dovezile de origine( cerificate de origine EUR1 �i 
declara�ii pe factur�) ,,nu sunt fie total, fie par�ial m�rfuri de origine în sensul 
Tratatului dintre Comunitatea Europeana �i România" 
 
                    În conformitate cu prevederile: 
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-art. 61 alin.(1-2), art. 75, art. 141 �i art. 148 din LEGEA Nr. 141 / 1997 
privind Codul vamal al României;  
-art. 16, art. 21 (1) art. 31 (2) din Protocolul nr. 4 din 31 ianuarie 1997 privind 
definirea no�iunii de "produse originare" �i metodele de cooperare 
administrativ�*), ratificat prin O.U.G.  nr.1 / 1997;  
-art. 107 din H.G.  nr. 1114 / 2001; 
- art.115 �i art. 121 din O.G. 92/2003, republicat� privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, aprobat prin Legea 174/2004; 
-  H.G. nr. 784 / 2005; 
- Legea nr. 210/2005 privind aprobarea O.G. 20/2005 pentru modificarea �i 
completarea O.G. 92/2003, republicat�, 
organele de control au calculat debite suplimentare, în sum� total� de ... lei  
reprezentând : 
 
    ... lei – taxe vamale; 
         … lei – comision vamal; 
      … lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
    … lei – dobânzi, major�ri de întârziere, penalit��i de întârziere aferente  
                        taxei vamale; 
         …lei – dobânzi, major�ri de întârziere, penalit��i de întârziere aferente  
                        comisionului vamal; 
      … lei – dobânzi, major�ri de întârziere, penalit��i de întârziere aferente  
                        taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 
 
 
 
 
                       III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, se 
re�in urm�toarele : 
 
                       SC X SRL are sediul în Ha�eg, str...., nr...., jud. Hunedoara, 
înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului sub nr. J ... / ... / ..., având C.U.I. 
..., reprezentat� de dl. G. A., în calitate de administrator.  
 
          III. 1 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de .... lei 
reprezentând : 
    ... lei – taxe vamale; 
         … lei – comision vamal; 
      … lei – tax� pe valoarea ad�ugat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul 
de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e asupra 
legalit��ii �i temeiniciei retragerii regimului tarifar preferen�ial acordat 
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pentru importurile efectuate de petent� din Germania, în condi�iile în 
care, urmare controlului ulterior ini�iat de autoritatea vamal� german� 
cu privire la originea bunurilor importate, s-a stabilit c� acestea nu pot fi 
considerate produse originare în sensul Acordului Romania–UE. 
 
                      În fapt, la data de ...2005, SC X SRL s-a prezentat la Biroul 
Vamal Deva în vederea încheierii formalit��ilor vamale aferente declara�iilor 
vamale de import enumerate mai jos: 
- … .2005, birou vamal: Deva, factura extern� …/ .2005, valoare facturat� …. 
EURO, dovada de origine EUR .1…; 
- … /.2005, birou vamal: Deva, factura extern� … / 2005, valoare facturat� …. 
EURO, dovada de origine EUR 1 …;  
- … / 2006, birou vamal: Deva, factura extern� … / 2006, valoare facturat�   
… EURO, dovada de origine EUR 1 L … 
                      În toate aceste cazuri agentul economic a solicitat �i a ob�inut 
regimul tarifar preferen�ial aferent originii comunitare a bunurilor importate. 
                      Cu adresa nr. …, Autoritatea Na�ional� a V�milor comunic� 
faptul c� administra�ia vamal� german�, prin adresa nr. …, informeaz� c�, 
urmare a unui control ulterior la societ��ile exportatoare, a constatat c� 
m�rfurile acoperite de dovezile de origine (cerificate de origine EUR1 �i 
declara�ii pe factur�): “nu sunt fie total, fie par�ial m�rfuri de origine în sensul 
Tratatului dintre Comunitatea Europeana �i România” 
                       Referitor la “Excep�iile de procedur�” men�ionate de petent� 
la punctele I.1, I.2 �i I.3 din contesta�ie, acestea nu pot fi luate în considerare 
în solu�ioarea favorabil� a contesta�iei întrucât: 
                     Organele de control vamal au prezentat agentului economic pe 
parcursul controlului adresa administra�iei vamale germane. La solicitarea în 
scris, aceasta   i-a fost transmis� în copie, prin po�t� în data de ….2008, 
conform adresei DRAOV Timi�oara nr. …  
       În drept, în ceea ce prive�te acordarea unui regim tarifar 
favorabil, la art. 68 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României 
se prevede c�: 
“(1) Unele categorii de m�rfuri pot beneficia de un tratament tarifar 
favorabil, în func�ie de felul m�rfii sau de destina�ia lor specific�, potrivit 
reglement�rilor vamale sau acordurilor �i conven�iilor interna�ionale la 
care România este parte. 
                       Organele de control vamal au f�cut aplica�iunea prevederilor 
art. 61 �i 75 din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr.141/1997, care 
prev�d :  
“ART. 61 
     (1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, într-o perioad� de 5 ani de la 
acordarea liberului de vam�, s� efectueze controlul vamal ulterior al 
opera�iunilor.”, 
ART. 75 
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      În aplicarea regimului tarifar preferen�ial, regulile �i formalit��ile 
necesare pentru determinarea originii m�rfurilor sunt cele stabilite în 
acordurile �i conven�iile interna�ionale la care România este parte.” 
precum �i prevederilor art. 40 �i art. 107 din Regulamentul de aplicare a 
Codului vamal al României aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr. 1114 / 
2001, care prevede :  
“ ART. 40 Declara�ia vamal� în detaliu, semnat� de importator, de 
exportator sau de reprezentantul acestuia, are valoarea unei declara�ii 
pe propria r�spundere a acestuia în ceea ce prive�te: 
    a) exactitatea datelor înscrise în declara�ia vamal�; 
    b) autenticitatea documentelor anexate la declara�ia vamal�; 
    c) plasarea m�rfurilor sub regimul vamal solicitat. 
ART. 107  
 În toate cazurile în care în urma verific�rii dovezilor de origine 
rezult� c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, 
autoritatea vamal� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin 
întocmirea de acte constatatoare.”  ,  
coroborate cu art. 16 - 17, art. 21 �i art. 32 din ORDONAN�A de URGEN�� a  
GUVERNULUI  ROMÂNIEI Nr. 192 din 27 decembrie 2001 pentru ratificarea 
Protocolului referitor la definirea no�iunii de "produse originare" �i metodele 
de cooperare administrativ�, anex� la Acordul european instituind o asociere 
între România, pe de o parte, �i Comunit��ile Europene �i statele membre ale 
acestora, pe de alt� parte, publicat� în MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 
29 decembrie 2001, care prevede urm�toarele : 
„ART. 16 Condi�ii generale 
    1. Produsele originare din Comunitate beneficiaz� la importul în 
România �i produsele originare din România beneficiaz� la importul în 
Comunitate de prevederile acordului, prin prezentarea: 
    a) fie a unui certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, al c�rui model 
figureaz� în anexa nr. III; 
    b) fie, în cazurile men�ionate la art. 21 paragraful 1, a unei declara�ii, al 
c�rei text figureaz� în anexa nr. IV, dat� de exportator pe o factur�, pe o 
not� de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie 
produsele în cauz�, suficient de detaliat pentru a permite identificarea 
lor (denumit� în cele ce urmeaz� declara�ie pe factur�). 
ART. 17 Procedura pentru eliberarea unui certificat de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 
    1. Certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre 
autorit��ile vamale ale ��rii exportatoare pe baza cererii scrise a 
exportatorului sau, sub r�spunderea exportatorului, de c�tre 
reprezentantul s�u autorizat. 
    2. În acest scop, exportatorul sau reprezentantul s�u autorizat 
completeaz� atât certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, cât �i 
formularul de cerere, ale c�ror modele figureaz� în anexa nr. III. Aceste 
formulare se completeaz� într-una dintre limbile în care este redactat 
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acest protocol �i conform prevederilor legale ale ��rii de export. 
Formularele completate cu caractere de mân� trebuie scrise cu 
cerneal�, cu majuscule. Descrierea produselor trebuie s� fie f�cut� în 
caseta destinat� acestui scop, f�r� a l�sa nici o linie liber�. În cazul în 
care caseta nu este completat� în întregime, trebuie s� fie tras� o linie 
orizontal� sub ultima linie a descrierii, spa�iul liber fiind barat. 
    3. Exportatorul care solicit� eliberarea unui certificat de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 trebuie s� prezinte oricând, la cererea autorit��ilor 
vamale ale ��rii exportatoare în care se elibereaz� certificatul de 
circula�ie a m�rfurilor EUR 1, toate documentele necesare care 
dovedesc caracterul originar al produselor în cauz�, precum �i 
îndeplinirea celorlalte condi�ii stipulate în acest protocol. 
    4. Certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre 
autorit��ile vamale ale unui stat membru al Comunit��ii sau ale 
României, dac� produsele în cauz� pot fi considerate produse originare 
din Comunitate, din România sau dintr-una dintre ��rile la care se face 
referire la art. 4 �i dac� îndeplinesc celelalte cerin�e stipulate în acest 
protocol. 
    5. Autorit��ile vamale emitente iau toate m�surile pentru a verifica 
caracterul originar al produselor �i îndeplinirea celorlalte condi�ii 
stipulate în acest protocol. În acest scop, vor avea dreptul s� solicite 
orice document justificativ �i s� realizeze orice control în contabilitatea 
exportatorului sau orice alt� verificare considerat� necesar�. 
Autorit��ile vamale emitente se vor asigura, de asemenea, c� 
documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate 
corespunz�tor. Ele verific�, în mod special, dac� spa�iul rezervat 
descrierii m�rfurilor a fost completat în a�a fel încât s� exclud� orice 
posibilitate de ad�ugare frauduloas�. 
    6. Data eliber�rii certificatului de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 trebuie 
indicat� în caseta nr. 11 a acestuia. 
    7. Certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre 
autorit��ile vamale �i pus la dispozi�ia exportatorului de îndat� ce 
prezentul export a fost efectuat sau asigurat. 
 ART.21 
    1. O declara�ie pe factur� la care se face referire la art. 16 paragraful 1 
b) poate fi întocmit�: 
    a) de c�tre un exportator autorizat în sensul art. 22,  sau 
    b) de c�tre un exportator pentru orice transport constând dintr-unul 
sau mai multe colete con�inând produse originare a c�ror valoare total� 
nu dep��e�te 6000 EURO. 
    2. O declara�ie pe factur� poate fi întocmit� dac� produsele în cauz� 
pot fi considerate ca produse originare din Comunitate, din România 
sau dintr-una din ��rile la care se face referire la art. 3 �i 4 �i dac� 
îndeplinesc celelalte condi�ii stipulate în acest protocol. 
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    3. Exportatorul care întocme�te o declara�ie pe factur� trebuie s� 
prezinte, în orice moment, la solicitarea autorit��ilor vamale ale ��rii 
exportatoare, toate documentele necesare care dovedesc caracterul 
originar al produselor în cauz� precum �i îndeplinirea celorlalte condi�ii 
stipulate în acest protocol. 
    4. O declara�ie pe factur� este f�cut� de c�tre exportator prin 
dactilografiere, �tampilare sau tip�rire pe factur�, pe documentul de 
livrare sau pe alt document comercial dup� modelul de text ce figureaz� 
în anexa IV, folosind una dintre versiunile lingvistice stabilite în acea 
anex� �i în conformitate cu prevederile legale interne ale ��rii 
exportatoare. Declara�ia poate fi completat� �i de mân�; în acest caz ea 
trebuie scris� cu majuscule, cu cerneal�. 
    5. Declara�iile pe factur� trebuie s� fie semnate de mân�, în original, 
de c�tre exportator. Totu�i, un exportator autorizat în sensul art. 22 nu 
este obligat s� semneze astfel de declara�ii, cu condi�ia s� prezinte un 
angajament scris autorit��ilor vamale ale ��rii exportatoare prin care 
accept� întreaga responsabilitate pentru orice declara�ie pe factur� care 
îl identific� pe el ca �i când ar fi fost semnat� original de el. 
    6. O declara�ie pe factur� poate fi întocmit� de c�tre exportator în 
cazul în care produsele la care se refer� sunt exportate sau dup� export, 
cu condi�ia ca aceasta s� fie prezentat� în �ara importatoare nu mai 
târziu de 2 ani dup� efectuarea importului produselor la care se refer�. 
  ART. 31 Asisten�a reciproc� 
    2. Pentru a asigura aplicarea corespunz�toare a prevederilor acestui 
protocol, Comunitatea �i România î�i vor acorda reciproc asisten��, prin 
intermediul administra�iilor vamale competente, la verificarea 
autenticit��ii certificatelor de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau a 
declara�iilor pe factur� �i a corectitudinii informa�iilor furnizate în aceste 
documente. 
 ART. 32 Verificarea dovezilor de origine 
    3. Verificarea este efectuat� de c�tre autorit��ile vamale ale ��rii 
exportatoare. În acest scop, ele au dreptul s� cear� orice dovad� �i s� 
realizeze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control 
considerat corespunz�tor.” 
              Ori, în acest caz, autoritatea vamal� german�, din proprie 
ini�iativ�, a efectuat o verificare ulterioar� privind autenticitatea �i 
corectitudinea doveziilor de origine (declara�iile de pe facturi �i certificatele 
de circula�ie EUR1) emise de exportatorul german, nefiind vorba de un 
control ulterior solicitat din partea autorit��ii vamale române drept urmare a 
unor suspiciuni sau nereguli. 
                     Astfel, autoritatea vamal� german�, este cea mai în m�sur� 
s� solicite orice dovad� �i s� realizeze orice verificare a conturilor 
exportatorului sau orice alt control considerat corespunz�tor.  
                     De asemenea trebuie �inut seama de prevederile art. 27 �i art. 
28 din acela�i act normativ men�ionat mai sus, care men�ioneaz� : 
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„ART. 27 Documente probatorii 
    Documentele la care se face referire la art. 17 paragraful 3 �i la art. 21 
paragraful 3, folosite în scopul de a se dovedi c� produsele acoperite de 
un certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau de o declara�ie pe 
factur� pot fi considerate produse originare din Comunitate, din 
România sau din una din ��rile la care se face referire la art. 3 �i 4 �i 
îndeplinesc celelalte condi�ii stipulate în acest protocol pot consta inter 
alia din urm�toarele: 
    b) documente care dovedesc caracterul originar al materialelor 
folosite, emise sau întocmite în Comunitate sau România, atunci când 
aceste documente sunt folosite conform legisla�iei na�ionale; 
    d) certificate de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau declara�ii pe factur� 
care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau 
întocmite în Comunitate, în România sau într-una din ��rile la care se 
face referire la art. 3 �i 4, în concordan�� cu regulile de origine care sunt 
identice cu regulile cuprinse în acest protocol. 
ART. 28  P�strarea dovezii originii �i a documentelor probatorii 
1. Exportatorul care solicit� eliberarea unui certificat de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 trebuie s� p�streze, cel pu�in 3 ani, documentele 
men�ionate la art. 17 paragraful 3. 
2. Exportatorul care întocme�te o declara�ie pe factur� va p�stra cel 
pu�in 3 ani copia de pe aceast� declara�ie pe factur�, precum �i 
documentele la care se face referire la art. 21 paragraful 3.” 
                       În aceste condi�ii, autoritatea vamal� german� este cea în 
m�sur� s� indice dac� documentele sunt autentice, dac� produsele în 
cauz� pot fi considerate produse originare din Comunitate, �i dac� pot 
beneficia de regim tarifar preferen�ial, administra�iile vamale ale 
statelor UE iau decizia asupra acord�rii sau neacord�rii caracterului de 
produse originare în vederea aplic�rii regimului tarifar preferen�ial, iar 
autoritatea vamal� român� nu este în m�sur� s� aprecieze c� m�rfurile 
acoperite de certificate EUR1 �i de declara�ii de pe factur� sunt sau nu 
produse originare, fiind doar AUTORITATEA CARE APLIC� REGIMUL 
VAMAL legal în baza reglement�rilor cuprinse în Protocol în baza 
documentelor prezentate în vam�, 
petentul fiind r�spunz�tor de autenticitatea documentelor anexate la 
declara�ia vamal�, �i în conformitate cu prevederile art. 107 din Hot�rârea 
Guvernului nr. 1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Codului vamal al României, care arat� : 
“ART. 107  
 În toate cazurile în care în urma verific�rii dovezilor de origine 
rezult� c� acordarea regimului preferen�ial a fost neîntemeiat�, 
autoritatea vamal� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin 
întocmirea de acte constatatoare.”  ,  
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                     Astfel, administra�iile vamale ale statelor UE iau decizia asupra 
acord�rii sau neacord�rii caracterului de produse originare în vederea 
aplic�rii regimului tarifar preferen�ial, iar autoritatea vamal� român� nu este 
în m�sur� s� aprecieze c� m�rfurile acoperite de declara�ii de pe factura 
externe sunt sau nu produse originare, fiind doar autoritatea care aplic� 
regimul vamal legal în baza documentelor prezentate în vam� �i a 
reglement�rilor cuprinse în Protocol . 
                     Simpla prezentare a unui bun sau a unui produs achizi�ionat din 
UE, precum �i simpla prezentare a unor certificate de circula�ie a 
m�rfurilor EUR 1 sau declara�ii pe factur� nu creeaz� în favoarea 
importatorului un drept irevocabil de acordare a tarifului vamal preferen�ial 
datorit� faptului c� România a ratificat protocolul interna�ional mai sus invocat 
care prevede în mod expres controlul „a posteriori” privind validitatea 
documentelor prezentate la v�muire.  
                      În raport de aceste dispozi�ii legale invocate se desprinde 
concluzia c� autoritatea vamal� din �ara importatorului (România) nu 
poate cenzura r�spunsurile comunic�te de autoritatea vamal� din �ara 
exportatorului (Germania), r�spunsuri ce au la baz� verific�ri efectuate de 
aceast� institu�ie, conform competen�elor conferite de protocol asupra 
dovezilor de origine prezentate de exportator. 
                    Deasemenea, declara�ia pe factur� �i certificatul de origine nu 
poate proba el însu�i originea comunitar� a m�rfii atâta timp cât autoritatea 
vamal� a ��rii exportatoare nu confirm� validitatea acestuia în urma 
controlului a posteriori. 
                    Or din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv  
adresa administra�iei vamale germane nr. ..., se re�ine c�  urmare a unui 
control ulterior, s-a  constatat c� exportatorul german Y, în perioada 2004 – 
2006, a exportat în România produse neoriginare, acoperite de dovezi de 
origine,  „nu sunt fie total, fie par�ial m�rfuri de origine în sensul 
Tratatului dintre Comunitatea Europeana �i România” �i potrivit tabelului 
centralizator transmite o serie de dovezi de origine (cerificate de origine 
EUR1 �i declara�ii pe factur�) invalidate total sau par�ial conform men�iunilor 
din tabel, dând drept autorit��ii vamale române s� retrag� regimul tarifar 
preferen�ial acordat ini�ial. 
                      Având în vedere c� nu au fost respectate condi�iile imperative 
impuse, în sensul c� autoritatea vamal� german� a invalidat dovada de 
origine (certificate de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 sau declara�ii pe factur�), 
regimul preferen�ial nu poate fi acordat, m�sura recuperatorie luat� fiind cea 
just�. 
                      Referitor la invocarea de c�tre petent� a articolelor nr. 204, 
217, 220 �i 206 din REGULAMENTUL (CEE) nr. 2913 / 92 AL CONSILIULUI 
din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, acestea sunt 
aplicabile pe tertoriul vamal al României din 01.01.2007, data intr�rii 
României în Comunitatea European�. 
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                      Potrivit art.141 �i art.148 din Legea nr. 141 / 1997 se 
precizeaz� urm�toarele: 
„ art.141 (1)  În cazul m�rfurilor importate pentru care legea prevede 
drepturi de import, precum �i în cazul plas�rii m�rfurilor intr-un regim 
de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import, 
datoria vamala ia na�tere în momentul înregistr�rii declara�iei vamale. 
   (2) Debitorul datoriei vamale este considerat titularul declara�iei 
vamale acceptate �i înregistrate. 
  art.148 Cuantumul drepturilor de import se stabile�te pe baza 
elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale'', 
organele de control au stabilit momentul în care a luat na�tere datoria vamal� 
�i cuantumul acesteia. 
                      Astfel, organele vamale, în mod legal, au dispus retragerea 
preferin�elor tarifare ini�ial acordate petentei pentru : 
- … / 2005, certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 ….; 
- … / 2006, certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 …; 
�i au calculat drepturile vamale datorate, procedând la întocmirea Deciziei 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
control vamal nr. .../2008, emis� în baza procesului verbal de control nr. 
.../2008. 
 
 
                   Fa�� de cele de mai sus, contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat� pentru cap�tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând 
: 
    ... lei – taxe vamale; 
         … lei – comision vamal; 
      … lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
 
 
 
                     În ceea ce prive�te sus�inerea petentei din completarea la 
contesta�ie, c� între certificatele enumerate în adresa nr. …. a Autorit��ii 
Vamale Germane, nu se reg�se�te �i certificatul de origine EUR 1 L 
…/2005, pentru care organele vamale au recalculat drepturile de import, 
men�ion�m urm�toarele:  
-  în jurul acestei perioade se reg�se�te un certificat de origine nr. … / .2005, 
dar doar numerele din acest certificat sunt asem�n�toare cu cele înscrise pe 
certificatul de origine; 
- în men�iunile efectuate în aceea�i adres� nr. … a Autorit��ii Vamale 
Germane, în dreptul certificatului de origine nr. … / .2005 se face urm�toarea 
specifica�ie: „ilegal în privin�a pieselor pentru garaje 350,00 €” 
- obiectul certificatului de origine men�ionat de autorit��ile vamale germane 
const� în piese pentru garaje, în schimb, dup� cum rezult� �i din actele 
depuse în proba�iune, în factura nr. … / .2005 emis� de firma Y, precum �i în 
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Declara�ia vamal� nr. … / .2005 aferent� acestei facturi, marfa furnizat� 
societ��ii a fost: “Por�i garaj”, la pre�ul de 182,3 eur/buc; 
- în unele men�iuni efectuate în aceea�i adres� nr. … a Autorit��ii Vamale 
Germane, în dreptul anumitor certificate de origine se fac urm�toarele 
specifica�ii: „ zu Unrecht hinsichtlich … ausser  Garagentoren” - ilegal în 
privin�a … , cu excep�ia por�ilor de garaj  ; 
                      Astfel, organele de control din cadrul Direc�iei Regionale pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara - Serviciul Antifraud� Fiscal� �i 
Vamal�, au inserat, atât în cuprinsul procesului - verbal de control �i în 
cuprinsul Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite la controlul vamal, cât �i în cadrul referatului cu propunerile de 
solu�ionare a contesta�iei, certificatul de origine EUR 1 …,  cu toate c� în 
adresa nr. … a Autorit��ii Vamale Germane nu se reg�se�te acest certificat 
de origine EUR 1 …, mai mult, obiectul certificatului de origine const� în 
“Garagentoren” - Por�i garaj, m�rfuri pentru care autoritatea vamal� 
german� a men�inut caracterul originar al m�rfii respective, prin excep�ii 
detaliate în lista la adresa nr. …. 

             În cadrul Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, organele de control vamal 
nu au analizat: 

- dac� certificatul de origine EUR 1 ... este considerat a fi certificatul de 
origine EUR 1 nr. ...2005, fiind vorba doar de o eroare de tehnoredactare; 

- obiectul certificatului de origine men�ionat de autorit��ile vamale 
germane în adresa nr. ...., 
�i f�r� a efectua o verificare detaliat� a certificatul de origine EUR 1 .… au 
dispus retragerea preferin�elor tarifare ini�ial acordate petentei în baza acestui 
certificat. 
                          În spe�� sunt incidente �i prevederile pct. 12.6 – 12.8 din  
ORDINUL MINISTRULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care precizeaz�: 
„12.6. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� sau 
par�ial� a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta 
numai motivele care au condus la desfiin�are. 
    12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� 
�i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv 
pentru calculul accesoriilor aferente. 
    12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina 
contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiin�at, acesta 
putând fi contestat potrivit legii.” 
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                       În consecin�� se vor aplica prevederile art. 216 alin.(3) din 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
„CAP. 4 Solu�ii asupra contesta�iei 
ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 
                      Pe cale de consecin��, �inând cont de cele ar�tate mai sus, 
referitor la declara�ia vamal� de import nr. … / .2005 cu  certificat de circula�ie 
a m�rfurilor EUR 1 …, Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, cu privire la suma total� de 

... lei reprezentând : 
      ... lei – taxe vamale; 
           …Lei – comision vamal; 
         … lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
va fi desfiin�at�, urmând ca organele vamale, în func�ie �i de rezultatele 
eventualelor reverific�ri efectuate, s� întocmeasc� un nou act de control 
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare, va 
viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care 
s-a emis decizia. 
 
                     III . 2 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei 
reprezentând : 
      … lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
 … lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
        .. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
          … lei – dobânzi aferente comisionului vamal; 
      … lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
          … lei – penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
        … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
   … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
… lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� accesorii 
aferente obliga�iilor suplimentare stabilite de controlul vamal.  
 
                      În fapt, calculul dobânzilor la diferen�ele de drepturi de import 
s-a efectuat in conformitate cu art. 115 �i 116 din O.G. 92/2003, republicat� 
privind Codul de Procedur� Fiscal� aprobat prin Legea nr. 174 / 2004, cu 
procentul de 0,05%, reglementat de H.G. 784 / 2005, pentru fiecare zi de 
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întârziere de la data declara�iilor vamale pân� la data de …2005, în sum� de 
… lei. 
                      Calculul penalit��ilor de întârziere la diferen�ele de drepturi de 
import s-a efectuat în conformitate cu art. 115 �i art. 121 din O.G. 92/2003, 
republicat� privind Codul de Procedura fiscala aprobat prin Legea 174/2004, 
cu prevederile  Legii nr. 210 / 2005, pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei (data declara�iilor vamale) pân� la data de …2005, penalit��i de 
întârziere în sum� de … lei. 
                      Calculul major�rilor de întârziere la diferen�ele de drepturi de 
import s-a f�cut în conformitate cu Legea 210/2005 privind aprobarea O.G. 
20 / 2005 pentru modificarea �i completarea O.G. 92/2003, republicat�, cu 
procentul de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu …2006 pân� la 
….2008, în sum� de …. lei. 
                      În drept, art. 115 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat�, modificat� �i completat� prin Legea nr. 210 / 
2005 prevede: 
“(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.” 
                     Totodat�, potrivit art. 115 din O.G. nr.92 / 2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat�: 
“Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a 
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi �i 
penalitati de întârziere”. 
                      De asemenea la art. 116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat� se precizeaz�: 
“(1) Dobânzile se calculeaza pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urmatoare termenului de scadenta �i pâna la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datoreaza dobânzi dupa 
cum urmeaz�: 
a) pentru diferentele de impozite �i taxe, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaza începând cu ziua imediat urmatoare 
scadentei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferenta, pâna 
la data stingerii acesteia inclusiv.” 
                      Invocare de c�tre petent� a prevederilor art. 61 alin. 3 din 
Legea nr.  141 / 1997 privind Codul Vamal al României, care arat�:  
„ (3) Când controlul vamal ulterior constat� c� s-au înc�lcat 
reglement�rile vamale aplicate, datorit� unor date cuprinse în declara�ia 
vamal�, autoritatea vamal�, dup� determinarea taxelor vamale cuvenite, 
ia m�suri de încasare, respectiv de restituire a acestora. Diferen�ele în 
minus se comunic� titularului opera�iunii comerciale �i urmeaz� a fi 
achitate în termen de 7 zile de la data comunic�rii. Neplata diferen�ei 
datorate de titularul opera�iunii comerciale în acest termen atrage 
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suportarea de major�ri de întârziere aferente acestei diferen�e, în 
cuantumul stabilit prin lege, precum �i interzicerea efectu�rii altor 
opera�iuni de v�muire, pân� la achitarea datoriei vamale.” 
nu poate fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 
din urm�toarele motive:  
                     - Datoria vamal� a luat na�tere în momentul înregistr�rii 
declara�iilor vamale, astfel: 
- data de …2005 , pentru declara�ia vamal� nr.  … / …2005 ; 
- data de …2006 , pentru declara�ia vamal� nr.  … / ….2006 ; 
                     -  Începând cu data de ..2004, art. 61 alin. 3 din Legea nr. 141 / 
1997 a fost abrogat de art. 200 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, a�a cum a fost modificat prin Legea nr. 
174 / 2004, publicat� în Monitorul Oficial nr. 465 din 25 mai 2004, care 
stipulez� : 
„144. La articolul 200, dup� litera f) se introduc literele g) - k) cu 
urm�torul cuprins: 
...k) art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al 
României, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 
1 august 1997, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.” 
                        Având în vedere prevederile legale incidente spe�ei rezult� c� 
pentru declara�iile vamale depuse pân� la data de 27.05.2004 erau aplicabile 
dispozi�iile art. 61 alin. 3 din Legea nr. 141 / 1997 privind Codul vamal, în 
sensul c� pentru diferen�ele de taxe vamale aferente acestei perioade se 
calculeaz� accesorii dup� expirarea termenului de plat� de 7 zile de la data 
comunic�rii acestor diferen�e �i pân� la achitarea datoriei vamale. 
                      Pentru declara�iile vamale depuse dup� data de 28.05.2004 
sunt aplicabile dispozi�iile Codului de procedur� fiscal�, în sensul c� pentru 
diferen�ele de taxe vamale aferente acestei perioade se calculeaz� accesorii 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii 
diferen�elor inclusiv, în conformitate cu dispozi�iile dreptului comun, 
prevederile art. 61 alin. 3 din Legea nr. 141/1997 nemaifiind aplicabile. 
                       Referitor la invocarea de c�tre petent� a art. 226 alin. (3) din 
LEGEA Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României,  aceasta 
nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât, chiar în textul 
citat se precizeaz� faptul c� datoria vamal� se na�te în momentul în care 
m�rfurile au fost plasate sub regimul vamal în cauz�. 
                       Mai mult, a�a cum am ar�tat �i mai sus, �i în conformitate cu 
art. 109 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
“ ART. 109 
    Termenele de plat� 
    (1) Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�zute 
de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz�.”, 
în cazul în spe�� Legea nr. 141 / 1997 privind Codul vamal al României �i 
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin H.G. nr. 
1114 / 2001, respectiv LEGEA  Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal 
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al României, H.G.  nr. 707 / 2006, drepturile vamale au devenit scadente la 
data înregistr�rii declara�iilor vamale. 
                     Ca urmare, se re�ine c� în mod corect �i legal organele vamale 
au procedat la calcularea accesorilor de la data declara�iilor vamale.  
                     De asemenea, invocarea de c�tre petenta a deciziei nr. 2606 / 
2005 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, unde se prevede c�: având în 
vedere c� datoria vamal� a fost achitat� de reclamant� în termenul legal de 7 
zile, „au fost anulate obliga�iile de plat� privind penalit��ile de întârziere �i 
dobânzile aferente taxelor vamale �i comisionul vamal”, �i pornind de la cele 
stabilite în Decizia I.C.C.J., pentru o identitate de ra�ionament, petenta 
consider� c� �i în spe�a de fa�� este aplicabil� aceea�i logic� juridic�, nu 
poate fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât: 

- a�a cum am ar�tat �i mai sus, pentru declara�iile vamale depuse 
dup� data de 28.05.2004, prevederile art. 61 alin. 3 din Legea nr. 
141/1997 nu î�i mai au aplicabilitatea legal� ,  

- în spe�a judecat� prin decizia invocat� este vorba de importuri efectuate 
perioada septembrie 2001 – iunie 2002, perioad� în care se putea 
invoca art. 61 alin. 3 din Legea nr. 141/1997 care era în vigoare. 

                   De asemenea cu privire la aceast� sum� stabilit� ca datorat�, SC 
X SRL nu arat� nu aduce argumente referitoare la baza de calcul a 
dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i aplicat�, 
însumarea produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, 
num�rul de zile de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, 
organele de solu�ionare nu se pot substitui contestatorului cu privire la 
motivele prin care acesta în�elege s� combat� m�surile controlului. 
              În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 206 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
 „ ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
                     În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
 „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
                      Fa�� de cele de mai sus, contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma  de ... lei reprezentând : 
     … lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
  … lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
       … lei – penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
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… lei – dobânzi aferente comisionului vamal; 
     … lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
         … lei – penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
       … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
        … lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
                          De asemenea, potrivit celor ar�tate la cap. III.1, referitor la 
declara�ia vamal� de import nr. l 47953 / 27.12.2005 cu  certificat de circula�ie 
a m�rfurilor EUR 1 L 195260, �i întrucât Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, cu privire la suma total� de ... 
lei reprezentând : 
      ... lei – taxe vamale; 
           … lei – comision vamal; 
         .. lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
a fost desfiin�at�, pe cale de consecin��, �inând cont de faptul c� stabilirea de 
dobânzi, major�ri de întârziere �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept « accessorim 
sequitur principale », �i potrivit art. 47 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
„ART. 47 
    Desfiin�area sau modificarea actelor administrative fiscale 
    (1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiin�at în 
condi�iile prezentului cod. 
    (2) Desfiin�area total� sau par�ial�, potrivit legii, a actelor 
administrative fiscale prin care s-au stabilit crean�e fiscale principale 
atrage desfiin�area total� sau par�ial� a actelor administrative prin care 
s-au stabilit crean�e fiscale accesorii aferente crean�elor principale 
anulate.” 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în baza procesului verbal de 
control nr. .../2008, cu privire la suma total� de ... lei reprezentând : 
             … lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
      … lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
           .. lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
             … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
         … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
va fi desfiin�at�, urmând ca organele vamale, în func�ie �i de rezultatele 
eventualelor reverific�ri efectuate, s� întocmeasc� un nou act de control 
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare, va 
viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care 
s-a emis decizia. 
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     Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu preciz�rile 
ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE 
FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� se  
 

D E C I D E : 
 

          Art.1 – Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei  privind Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
control vamal nr. .../2008, emis� în baza procesului verbal de control nr. 
.../2008, pentru cap�tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând : 
    ... lei – taxe vamale; 
         … lei – comision vamal; 
      … lei – tax� pe valoarea ad�ugat�. 
 
          Art.2 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei 
privind Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în baza 
procesului verbal de control nr. .../2008, pentru cap�tul de cerere privind 
suma de ... lei reprezentând : 
     … lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
  … lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
       ..lei – penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
         … lei – dobânzi aferente comisionului vamal; 
     … lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
         …lei – penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal; 
       … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 .. lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
        …lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
          Art.3 – Desfiin�area Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2008, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2008, cu privire la suma total� 
de ... lei reprezentând : 
      ... lei – taxe vamale; 
           … lei – comision vamal; 
         … lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
             … lei – dobânzi aferente taxei vamale; 
      … lei – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
           … lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
             … lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
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         … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
urmând ca organele vamale, în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii deciziei, în func�ie �i de rezultatele eventualelor reverific�ri 
efectuate, s� întocmeasc� un nou act de control care va avea în vedere 
strict considerentele deciziei de solu�ionare, va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia. 
 
       Art.4 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul Hunedoara,  
în termen de 6 luni de la comunic�rea prezentei, conform   prevederilor  
legale  în  vigoare . 
 
 


