
 
 
 
 
 
 

Decizia nr.17 

 

      Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Galati  a fost sesizata 

de  catre Directia  Regionala Vamala asupra contestatiei  formulata de petent  

inregistrata la D.G.F.P Galati, impotriva  masurilor dispuse prin “Actul 

Constatator “ prin care au fost stabilite obligatii  suplimentare constand in :  

      – taxe vamale  

   – accize  

– taxa pe valoare adaugata  

– dobanzi de intarziere la plata  

– penalitati de intarziere la plata.  

–  

 Cauza supusa solutionarii este daca in urma controlului vamal 

posterior se pot acorda taxe vamale preferentiale. 

 

In fapt  a) Petentul fost solicitata efectuarea formalitatilor vamale pentru 

importul unui autoturism marca xxxx , cumparat de la o firma germana 

din – Germania pentru care au fost prezentate urmatoarele documente  

- Declaratia vamala de tranzit nr xxx emisa de Biroul Vamal Nadlac  

- Factura fara numar  

- Cartea de identitate autoturism   

- Nota de constatare Registru Auto Roman   

- Certificat de circulatie a marfurilor EUR  



  Prin prezentarea certificatului de origine EUR 1 la eliberarea chitantei 

vamale a fost aplicat regimul tarifar prefential prevazut de Tariful Vamal 

de import pentru marfuri de origine comunitara care prevede exceptarea 

de la plata taxelor vamale. 

 In  conformitate cu art 61(1) si (2) din Legea nr 141/1997 privind Codul 

Vamal si ale art 106 din HG 1114 /2001 Regulamentul de aplicare a 

Codului Vamal organele vamale au efectuat controlul ulterior al 

operatiunilor prin transmiterea certificatului de circulatie a marfurilor 

autoritatilor vamale din tara de export (respectiv autoritatilor vamale 

germane ) .Rezultatul acestei verificari a fost transmis de catre 

administratia vamala germana care a completat rubrica 14 a certificatului 

de origine prin marcarea mentiunii ca “nu indeplineste conditiile de 

autenticitate si legalitate cerute si care a fost comunicat Biroului Vamal 

Galati  care precizeaza ca exportatorul inscris in caseta nr.1 nu a cerut 

eliberarea unei dovezi da origine si nici nu a semnat in caseta 12 , 

autoturismul acoperit de acest certificat nu este originar in conformitate 

cu prevederile Protocolului 4 si nu beneficiaza de regim tarifar 

preferential . 

      Conform celor prezentate in mod corect organele vamale au luat 

masurile de recuperare a datoriei vamale si intocmirea Actului constatator, 

contestatia urmand a fi respinsa . 

      Deci contestatorul este dator cu urmatoarele  

     - taxe vamale  

     - accize  

      - taxa pe valoare adaugata 

        Facem precizarea ca motivatia prezentata de contestator art .71 si 72 nu 

sunt din Legea nr .141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei  ci in HG 



1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal si 

se refera doar la acordarea liberului de vama sub rezerva aplicarii art 61, 

alin.(1) si (2) din Legea nr .141/1997 privind Codul Vamal si ale art 106 alin 

a, b, si c din HG 1114/2001 privind Regulamentul de aplicare a Codului 

Vamal .Conform motivatiei legale prezentate de petent originea marfurilor 

se verifica numai daca este cazul , iar in situatia prezentata verificarea 

dovezii de origine se putea face numai prin efectuarea controlului ulterior 

conform art. 106 din HG 1114/2001. 

       b) Referitor la calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere la plata , 

motivatiile prezentate sunt valabile pana la data de 25 mai 2004 odata cu 

publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Legii nr.174 pentru aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala care 

precizeaza ca art 61, alin (3) din Legea nr.141/1997 Codul Vamal “se  

abroga” . 

     In aceste conditii dupa data de 25 mai 2004 sunt aplicabile prevederile art 

115(2) lit “a” din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala . 

    In conditiile prezentate capitolul referitor la calculul dobanzilor si 

penalitatilor de intarziere se va desfiinta urmand ca organele vamale sa 

calculeze dabanzi si penalitati de intarziere incepand cu data de 25 mai 2004. 

1. 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 efectuieze controlul vamal ulterior al 

operatiunilor . 

       In cadrul controlului vamal ulterior autoritatea vamala  verifica orice 

documente registre si evidente referitoare la marfurile vamuite . Controlul se 

poate face la oricare persoana care sa afla in posesia acestor acte sau detine 



informatii in legatura cu acestea .De asemenea poate fi facut si controlul 

fizic al marfurilor daca acestea mai exista “ ,  ale art 106 , lit ”c” si art 107 

din HG 1114/2001 privind Regulamentul de aplicare a Codului Vamal  unde 

este prevazut : 

     “ Biroul vamal poate solicita autoritatii emitente a certificatului de 

origine a marfurilor verificarea acestuia in urmatoarele cazuri : 

- in oricare alte situatii decat cele prevazute la lit “a” si “b” in care 

autoritatea vamala are indoieli asupra realitatii datelor din dovada de origine 

. 

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 literei  “K” din punctul 143 al Legii nr.174/ 17 mai 2004 

unde este prevazut ca se abroga :  

     “ art 61 , alin (3) din Legea nr 141/1997 privind Codul Vamal al 

Romaniei ...”, ale art 115(2) lit “a” din OG 92/2003 privind Codul de 

Procedura Fiscala unde este prevazut : 

     “Prin exceptie de la prevederile alin(1) se datoreaza dobanzi dupa cum 

urmeaza : 

    - pentru diferentele de impozite , taxe , contributii precum si cele 

administrate de organele vamale stabilite de organele competente , dobanzile 

se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei impozitului taxei 

sau contributiei pentru care s-a stabilit diferenta pana la data stingerii 

acesteia inclusiv “ , si ale art .185 , alin (1) si (3) din OG 92/2003 privind 

Codul de Procedura Fiscala unde este prevazut : 



   “Prin decizie contestatia va putea fi admisa in totalitate sau in parte , ori 

respinsa . 

    Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ fiscal 

atacat , situatie  in care urmeaza sa se  incheie  un nou act administrativ care 

va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare. 
 Tinand cont de cele retinute si de prevederile legale prezentate 
contestatia se respinge partial  ca neintemeiata si se desfiinteaza capitolul 
referitor la accesorii. 
           

       

          

 

  
        

  


