
 
 
 

DECIZIA NR.33 
  
 

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati a fost sesizata de 
catre Directia Regionala Vamala  asupra contestatiei formulata de petent inregistrata 
la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati  impotriva masurilor 
dispuse prin “Actele constatatoare” prin care au fost stabilite obligatii vamale 
suplimentare  .  

  

 Cauza supusa solutionarii este daca in urma controlului vamal posterior 

se pot acorda taxe vamale preferentiale. 

 
   1.In fapt  Petentul  a efectuat un import de diverse bunuri pentru care a 
intocmit doua declaratii vamale de import . 
              -pentru diverse bunuri folosite (aspiratoare, flexuri, bormasini, pompe si 
masini de tuns iarba)  
  -pentru haine uzate  
  In ambele cazuri originea comunitara a fost probata prin declaratia de origine 
facuta de exportator pe factura. 
 Avand in vedere ca valorile fiecarei facturi au fost sub 6000 EURO nu a fost 
necesar ca declaratiile pe factura sa fie facute de exportatori autorizati . 
 Tinand cont de aceasta  regimul preferential a fost acordat dar avand in vedere 
faptul ca bunurile nu erau noi s-a procedat in conformitate cu art 106, lit “c” din HG 
1114/2001 si art .32 pct 1 al Titlului VI din P4 RO-UE verificarea dovezii de origine . 
 Avand in vedere adresa Directiei Regionale Vamale nr.22045/19.09.2005 prin 
care s-a comunicat Biroului Vamal rezultatul controlului “ a posteriori “initiat aupra 
dovezilor de origine si anume ca marfurile nu sunt de origine comunitara si deci nu 
pot beneficia de regim tarifar  preferential autoritatea vamala a luat masurile de 
recuperare a datoriei vamale in conformitate cu art 107 din HG 1114/2001. 
 Autoritatea vamala germana a facut urmatoarele precizari: 
 -vanzatorul a emis si semnat factura dar  declaratia pe factura a fost facuta 
ulterior cu masina de scris fara stiinta vanzatorului de o terta persoana . 
   Avand in vedere faptul ca prin articolul 33, alin(2) al Protocolului 4 RO-UE 
este prevazut ca in toate cazurile , reglementarea diferentelor intre importator si 
autoritatile vamale ale tarii importatoare se face conform legislatiei din tara respectiva 
si art.107 din HG 1114/2001 se constata ca Biroul Vamal Galati a procedat in mod 
legal prin intocmirea “Actelor constatatoare “ pentru recuperarea datoriei vamale . 
 In drept Sunt aplicabile prevederile  art 61, alin (1) si (2) din Legea 
nr.141/1997 privind Codul Vamal 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.  
 In cadrul controlului vamal autoritatea vamala verifica orice documente 
registre si evidente referitoare la marfurile vamuite .Controlul se poate face la orice 
persoana care se afla in posesia acestea . 



 De asemenea poate fi facut si cont rolul fizic al marfurilor daca acestea mai 
exista “... ale art 106, lit “c” si 107 din HG 1114/2001 pentru aprobarea 
regulamentului de aplicare a Codului Vamal al Romaniei unde este prevazut : 
 “Biroul vamal poate solicita auritatii emitente a certificatului de origine a 
marfurilor verificarea acestuia in urmatoarele cazuri: 
 -in orice alte situatii decat cele prevazute la lit “a” si “b” in care autoritatea 
vamala are indoieli asupra realitatii datelor din dovada de origine . 
 In acest caz regimul preferential se acorda si ulterior se solicita verificarea 
dovezii de origine . 
 In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca 
acordarea regimului preferential a fost neintemeiata autoritatea vamal ia masuri pentru 
recuperarea datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare “, ale art.115(1) din 
OG 92/2003 modificata si republicata privind Codul de Procedura Fiscala  unde este 
prevazut:  
 “Pentru neachitarea la termenul de scadenta de cater debitor a obligatiilor de 
plata se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitai de intarziere “ , ale 
art.116(2) lit.”a” din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala unde este 
prevazut : 
 “pentru diferentele de impozite, taxe, contributii precum si cele administrate 
de organele vamale stabilite de organele competenyte dobanzile se datoreaza incepand 
cu ziua imediat  urmatoare scadenta impozitului taxei sau contributiei pentru care s-a 
stabilit diferenta pana la data stingerii acesteia inclusiv “ , ... si ale art 186(1) din OG 
92/2003 modificata si 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 
contestatia se respinge ca neintemeiata. 

    
 

    
   
 
 
    


