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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza  

art.209 din OG 92/2003 R cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de #
�
#
�
#
�
#
�
$$$$$$$$$$$$$$$$�#	%�#	%�#	%�#	% împotriva 

Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal  

nr.XXX/23.04.2009 întocmit� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad, 

comunicat� petentei în data de 08.05.2009. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, 

fiind înregistrat� la organul vamal sub nr.XXXX/28.05.2009, iar la organul de solu�ionare a 

contesta�iei sub nr.XXX/23.06.2009. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actul contestat privind plata 

la bugetul statului a sumei totale de XXX lei, din care : 

 

� taxe vamale    = XXX lei 

� major�ri întârziere taxe vamale = XXX lei 

� TVA     = XXX lei 

� Major�ri întârziere TVA  = XXX lei 

 

      �
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��
��
�Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele : 

 

� petenta, în calitate de comisionar vamal, a efectuat opera�iunea de tranzit cu documentul 

vamal DVTZ nr.XXXX/03.07.2005, pentru care trebuiau încheiate opera�iunile vamale de 

c�tre destinatarul bunului importat pân� la data de 12.07.2005 ; 

� titularul (destinatarul) opera�iunii de tranzit nu este petenta, ci o alt� persoan� în numele 

c�reia a încheiat declara�ia vamal� în cauz� ; 
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� în acest caz, autoritatea vamal� nu a verificat dac� titularul a încheiat regimul vamal �i 

nici nu a adus la cuno�tin�a acestuia drepturile vamale ce trebuiau achitate ; 

� decizia de regularizare a situa�iei emis� de autoritatea vamal� nu poate produce efecte 

pentru petent� deoarece nu a fost audiat� în conformitate cu art.87 din Codul de 

procedur� fiscal� ; 

� decizia de regularizare a situa�iei atacat� de petent� a fost emis� f�r� dovada unui 

control prealabil cu privire la identitatea titularului de tranzit (proces verbal de control). 

În concluzie, petenta  sus�ine  c�  autoritatea  vamal�  are  datoria  de  a se adresa  

direct debitorului principal – adic� titularul regimului de tranzit, proprietarul rulotei importate  prin 

documentul vamal T1 I XXX/03.07.2005, persoana garantat� de petent� �i în consecin�� solicit� 

anularea deciziei de impunere contestat�. 

 

      ��
���
���
���
�Organul de control vamal prin Decizia de regularizarea situa�iei privind obliga�iile 

suplimentare stabilite de controlul vamal nr XXX/23.04.2009 �i Procesul verbal de control 

nr.XXX/14.04.2009, a re�inut urm�toarele : 

  În data de 03.07.2005, S.C.XXXXX S.R.L. în calitate de principal obligat, a depus 

la Biroul Vamal N�dlac declara�ia vamal� de tranzit DVTZ I nr.XXXX/03.07.2005 conform 

prevederilor pct.56 din Ord.ANV 629/2005 privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe 

teritoriul României  �i art.26 din OUG 150/2005 aprobat� prin Legea 22/2006 prin care România 

a aderat la Conven�ia privind regimul de tranzit comun, adoptat� la Interlaken la 20 Mai 1997, cu 

amendamentele ulterioare. Termenul de tranzit acordat fiind 12.07.2005. 

  Marfa care face obiectul opera�iunii de tranzit – Rulot� marca  KIP. tip KL 470T 

serie sa�iu 08LF101299, sarcina maxim� autorizat� 980 kg, an fabrica�ie 1978, în valoare de 

XXXXeuro, având ca destinatar XXXX cu domiciliul în Bucure�ti. 

  Deoarece opera�iunea de tranzit nu a fost confirmat�, a fost declan�at� procedura 

de cercetare în conformitate cu Ord.ANV 629/2005, cap.VI, sect.1, art.150 – 156 în vigoare la 

momentul respectiv �i art.39 – 40 din OUG 150/2005 (aprobat� prin Legea 22/2006). 

  Având în vedere faptul c� începând cu 01.01.2007 România a aderat la Uniunea 

European�, conform art.660 (3) din Regulamentul Vamal aprobat prin HG 707/2006, opera�iunile 

pentru care s-au depus declara�ii vamale sub regimul prev�zut în reglement�rile vamale 

anterioare prezentului regulament se deruleaz� �i se încheie în conformitate cu prevederile 

cuprinse în Tratatul de aderare aprobat prin Legea 157/2005, s-au constatat urm�toarele : 
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� deoarece opera�iunea de tranzit nu a fost confirmat� nici în urma încheierii procedurii de 

cercetare, a luat na�tere o datorie vamal� conform art.204 alin.1 lit.a) din Reg.CEE 

2913/1992, respectiv o datorie vamal� la import ia na�tere prin neexecutarea uneia dintre 

obliga�iile care rezult� (în privin�a m�rfurilor supuse drepturilor de import) din depozitarea 

lor temporar� sau din utilizarea  regimului vamal sub care sunt plasate ; 

� SC XXXXXXX SRL în calitate de  principal obligat �i, în acela�i timp titular de  tranzit 

conform art.162 din HG 1114/2001 avea obliga�ia conform art.99 din Legea 141/1997  s� 

prezinte m�rfurile la biroul vamal destinatar în termenul stabilit de c�tre autoritatea 

vamal� conform art.164 din HG 1114/2001 ; 

� s-a constatat faptul c� au fost înc�lcate prevederile art.162, 164 din HG 1114/2001 �i 

art.99, 144 din Legea 141/1997, astfel încât conform cu art. 165 din HG 1114/2001, 

declara�ia vamal� de tranzit constituie titlu executoriu pentru plata taxelor vamale �i a 

drepturilor de import în cazul în care m�rfurile nu sunt prezentate la biroul vamal 

destinatar ; 

� aceste obliga�ii care erau prev�zute în legisla�ia vamal� na�ional� de tranzit sunt 

prev�zute �i în legisla�ia comunitar�, art.96 din Reg.CEE 2913/1992, care se aplic� 

începând cu 01.01.2007 conform Legii 157/2005 anexa V, pct.4 alin.13 ; 

� deoarece opera�iunea de tranzit nu a fost confirmat�  sau încheiat�, în conformitate cu 

prevederile art.110 alin.2 din Ord.ANV 9327/2006, s-a procedat la încheierea din oficiu a 

tranzitului I 36293/03.07.2005, din ini�iativa autorit��ii vamale conform art.70 din 

Ord.7521/2006 �i art. 78 alin.3 din Reg.CEE 2913/1992 privind Codul Vamal Comunitar �i 

prevederile Legii 157/2005 anexa V, pct.4, alin.13 �i 19. 

  În acest sens, autoritatea vamal� prin Decizia pentru regularizarea situa�iei 

nr.XXX/23.04.2009 a  stabilit în sarcina petentei o datorie vamal� total� de XXXX lei. 

 

      ���
����
����
����
�Având în vedere constat�rile organului de control vamal, motiva�iile contestatoarei, 

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada 

verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

  În fapt, la data de 03.07.2005 S.C.XXXXXX S.R.L. în calitate de principal obligat a 

depus la Biroul Vamal N�dlac, în baza prevederilor Ordinului Vicepre�edintelui  ANAF  

629/12.04.2005, declara�ia vamal� de  tranzit  T1 nr.I XXXX/03.07.2005 cu care a  plasat în 

regim vamal suspensiv de tranzit 1 buc.rulot� marca KIP, având ca termen de prezentare la 

Biroul Vamal Bucure�ti, 12.07.2005. 
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  Rulota având ca destinatar pe XXXXX, cu domiciliul în Bucure�ti, XXXX, nu a fost 

prezentat� la biroul vamal de destina�ie în vederea îndeplinirii formalit��ilor de v�muire, astfel c� 

opera�iunea suspensiv� de tranzit a r�mas neîncheiat�. 

  În drept, datorit� faptului c� declara�ia vamal� de tranzit a r�mas neconfirmat�, 

aceasta s-a încheiat din ini�iativa autorit��ii vamale, în sarcina principalului obligat S.C.XX S.R.L. 

pentru nerespectarea obliga�iilor prev�zute la pct.9 alin.(1) lit.b), c), d) �i e) din Ordinul 

vicepre�edintelui ANAF 629/2005  privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul 

României, unde se precizeaz� : 

 

 „9.(1) Pentru opera�iunile de tranzit comun principalul obligat  are urm�toarele obliga�ii : 

 (....) 

 b).s� prezinte m�rfurile  intacte, împreun� cu declara�ia de tranzit �i documentele 

înso�itoare la biroul de destina�ie, în termenul acordat  �i s� respecte m�surile de identificare 

dispuse  de autoritatea vamal�, inclusiv cele legate de sigiliile aplicate; 

 c). s� respecte dispozi�iile referitoare la tranzitul comun ; 

 d). s� achite taxele vamale �i alte drepturi de import  în cazul în care m�rfurile nu sunt 

prezentate la biroul de destina�ie sau sunt prezentate cu lipsuri ori substituiri ; 

 e). s� furnizeze autorit��ii vamale la  cererea acesteia �i în termenele fixate, orice 

documente �i informa�ii în leg�tur� cu opera�iunile de tranzit comun” ; 

 

� la pct.10 (1) din Ordin 629/2005 se arat� : 

„Pot efectua opera�iuni de tranzit în procedura T1, în calitate de principal obligat, 

societ��ile comerciale autorizate în calitate de comisionar în vam� (.....)” ; 

� art.164 (2) din HG 1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului 

Vamal al Romîniei, unde se specific� : 

„În cadrul termenului stabilit titularul de  tranzit vamal este obligat s� prezinte m�rfurile, 

împreun� cu declara�ia vamal� de tranzit �i documentele înso�itoare, la biroul vamal de 

destina�ie” ; 

� art.144 (1) lit.b) din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al României  : 

„Datoria vamal� ia na�tere �i în urm�toarele cazuri : b). neîndeplinirea uneia dintre 

condi�iile stabilite prin regimul vamal sub care au fost plasate”. 

� Ordinul  vicepre�edintelui ANAF 7521/2006 stipuleaz� : 
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o art.70 : „Procesul verbal de control se întocme�te �i pentru cazurile în care, în 

urma reverific�rii declara�iilor sau a controlului ulterior,  regimurile vamale 

suspensive ori economice sub care au fost plasate m�rfurile, se încheie potrivit 

reglement�rilor vamale, din ini�iativa autorit��ii vamale” ; 

o art. 78 (1) : „Pe baza procesului verbal de control.....se emite documentul „Decizia 

pentru regularizarea situa�iei” ; 

o art.78 (2) : „Decizia pentru regularizarea situa�iei, emis� în baza procesului verbal 

de control, constituie temei pentru scoaterea din eviden�� a regimurilor vamale 

suspensive sau economice sub care au fost plasate m�rfurile”. 

 

În aceast� situa�ie,organul de control vamal a întocmit Procesul verbal de control  

nr.XXX/14.04.2009 �i Decizia pentru regularizarea situa�iei nr.XXX/23.04.2009. 

  De asemenea, obliga�iile prev�zute în legisla�ia vamal� de tranzit citate mai sus, 

sunt prev�zute �i în legisla�ia comunitar�, respectiv Regulamentul CEE 2913/1992 privind Codul 

Vamal Comunitar, art.78 (3), art.4 pct.16 lit.b). 

  Recuperarea datoriei vamale s-a f�cut coroborat cu prevederile Legii 157/2005 

privind Tratatul de aderare a României la Uniunea European�, anexa V, Cap.4 pct.13 �i 19. 

  Referitor la sus�inerile contestatoarei SC  XXXXX SRL Sibiu, facem urm�toarele 

preciz�ri : 

  Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 

controlul vamal nr XXXX/23.04.2009 îndepline�te  toate condi�iile prev�zute de art.43 �i art.87 

din OG 92/2003 R. 

  De asemenea, Decizia nr.XXX/23.04.2009 a fost emis� ca urmare a efectu�rii 

controlului ulterior specific autorit��ii vamale �i întocmirii Procesului verbal de control 

nr.XXX/14.04.2009, acte emise în baza reglement�rilor men�ionate mai sus. 

  Referitor la calitatea de fidejusor pe care SC XXXX SRL pretinde c� o are, 

men�ion�m c� în calitate de PRINCIPAL OBLIGAT,  fapt men�ionat expres în DVTZT1 I 

nr.XXXXX/03.07.2009 ce face obiectul cauzei, este titularul m�rfurilor tranzitate, a�a cum 

prevede art. 162 (1) coroborat cu art.164 (2) �i 165 (1) din HG 1114/2001. 

  Referitor la art.1662 din Codul Civil în baza c�ruia petenta pretinde c� Direc�ia 

Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad trebuia s� se îndrepte împotriva 

destinatarului m�rfurilor, XXXXX : 
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  Art.1662 : „Fidejusorul nu este �inut a pl�ti creditorului, decât când nu se poate 

îndestula de la debitorul principal asupra averii c�ruia trebuie mai întâi s� se fac� discu�ie afar� 

numai când însu�i a renun�at la acest beneficiu, sau s-a obligat solidar cu datornicul. În cazul din 

urm�, efectul obliga�iei sale se reguleaz� dup� principiile statornicite în privin�a datoriilor solidare 

(Cod civil art.1039 �i urm., 1055, 1056, 1663 �i urm., 1677, 1794). 

  Cit�m mai jos art.1663 �i 1664 din Codul Civil,  care prev�d urm�toarele : 

  Art.1663 : „Creditorul nu este îndatorat s� dicute averea debitorului principal, dac� 

garantul nu o cere de la cele dintâi lucr�ri îndreptate contra sa”. 

  Art.1664 (1) : „Fidejusorul care cere discu�ia trebuie s� indice creditorului averea 

debitorului principal �i s� anticipeze spezele cuviincioase pentru punerea în lucrare a execut�rii. 

  Art.1664 (2) : „Nu se va �ine în seam� ar�tarea bunurilor debitorului principal 

situate afar� din teritoriul jurisdic�ional al tribunalului jude�ean  în care trebuie s� se efectueze 

plata, sau a bunurilor în litigiu, ori a bunurilor deja ipotecate pentru siguran�a datoriei, care nu 

mai sunt în posesiunea debitorului”. 

  Petenta nu prezint� nici un act privind aceasta, nici m�car un contract sau un 

acord încheiat cu XXXXXXXX, în baza c�ruia a depus în calitate de principal obligat, DVTZ T1 I 

nr.XXXXX/03.07.2005 în numele acesteia. 

  Astfel c� putem considera c� a devenit fidejusor conf. Art.1665 (1) din Codul Civil: 

 

  „Oricine poate s� se fac� fidejusoare, f�r� ordinea �i chiar f�r� �tiin�a acelui pentru 

care se oblig�.” 

 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, 

 

������������������������������������������������������������������������''''����
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  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma total� de XXXXX lei 

reprezentând datorie vamal� din care : 

   

� taxe vamale    = XXXX lei 

� major�ri întârziere taxe vamale = XXXX lei 
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� TVA     = XXXX lei 

� Major�ri întârziere TVA  = XXXX lei. 

 

Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la  

comunicare. 
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