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DECIZIA NR.101/2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

SC X SRL din D... 
 
                     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Hunedoara, prin adresa nr. .../2007, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara sub nr. .../2007 asupra contesta�iei formulate de SC X SRL din 
D..., împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2007, emis� în baza 
procesului verbal de control nr. .../2007, cu privire la suma total� de ...RON 
reprezentând : 
     ... RON – taxe vamale ; 
     ... RON – major�ri de întârziere aferente taxei vamale ; 
     ...RON – comision vamal ; 
     … RON – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal ; 
     … RON – tax� pe valoarea ad�ugat� ; 
      … RON – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
              Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de control 
vamal nr. .../2007, emis� în baza procesului verbal de control nr. .../2007, a 
fost comunicat� c�tre petent� cu recomandata nr. .../2007, primit� de petent� 
în data de ...2007, potrivit confirm�rii de primire anexate în copie la dosarul 
contesta�iei. 
                    Contesta�ia a fost depus� la D.J.V. Hunedoara, fiind înregistrat� 
sub nr. .../2007 . 
 
                         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 pronun�e asupra contesta�iei depus� de SC X SRL.  
 
 

MINISTERUL ECONOMIEI �I FINANTELOR ����
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                     I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în sus�inerea 
cauzei urm�toarele argumente : 
 
 
                        În fapt, în data de ...2006, SC X SRL, a importat autovehiculul 
marca ..., având seria de sa�iu ... capacitate cilindric� ... cmc, an fabrica�ie ..., 
diesel, pentru care s-a întocmit Declara�ia Vamal� de Import nr. .../2006. 
                       Petenta arat� c� societatea german� exportatoare Y, cu ocazia 
exportului, a prezentat administra�iei vamale germane, documentele 
necesare pentru dovedirea originii autoutilitarei exportate, respectiv 
„Declara�ia Furnizor" emis� de Uzinele ..., document care atesta faptul c� 
autovehiculul „corespunde regulilor de provenien�� ale rela�iilor preferen�iale 
cu România" în baza c�ruia societatea german� exportatoare Y a inserat pe 
factura emis� o declara�ie de preferin�� pentru bunul exportat.  
                      Petenta men�ioneaz� faptul c� „Declara�ia furnizor" emis� de 
Uzinele ..., a fost prezentat� �i v�mii române, aceasta fiind, de altfel, ata�at� 
la documentele în baza c�rora a fost întocmit� Declara�ia Vamal� de Import 
nr. .../2006, document pe care îl ata�eaz� în copie tradus� �i legalizat�. 
                       Cu privire la faptul c� societatea german� exportatoare Y nu ar 
fi exportator autorizat, petenta sus�ine c� chiar pe Declara�ia Vamal� de 
Export din Germania, autoritatea vamal� german� a completat num�rul de 
autoriza�ie al exportatorului, care este ..., înt�rind acest lucru cu �tampila 
v�mii germane. Toate acestea eviden�iaz� faptul c� la data importului 
societatea german� exportatoare Y era exportator autorizat, având, num�rul 
de autoriza�ie ..., num�r inserat �i verificat chiar de autoritatea vamal� 
german�. 
                        Petenta consider� actul suveran în luarea deciziei privind 
regimul de prefeinta al bunului exportat / importat, ca fiind „Declara�ia 
furnizorului", respectiv Uzinele ..., care l�mure�te în mod foarte clar c� 
autoutilitara ... cu num�rul de identificare ..., „corespunde regulilor de 
provenien�� ale rela�iilor preferen�iale cu România", �i c� Uzinele ... se 
angajeaz� s� pun� la dispozi�ia Autorit��ilor Vamale toate documentele ce 
vor fi solicitate. 
 
 
                    II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2007, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2007, organele vamale �i-au 
motivat reverificarea astfel : 
 
                       Conform art. 32 din Protocolul 4 cu UE, organele vamale au 
trimis, la verificare ulterioar�, dovada de origine a m�rfurilor: factura nr. ..., 
aferent� DV nr. I .../2006, iar rezultatul  controlului a fost c�  marfa nu 
beneficiaz� de regim tarifar preferen�ial, conform adresei nr. .../2007 emis� 
de Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal, �i în conformitate cu 



 3 

prevederile art. 100 din LEGEA Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal 
al României, au calculat debite suplimentare în sum� total� de ...RON 
reprezentând : 
     … RON – taxe vamale ; 
     … RON – major�ri de întârziere aferente taxei vamale ; 
     …RON – comision vamal ; 
     … RON – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal ; 
     … RON – tax� pe valoarea ad�ugat� ; 
     … RON – major�ri 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 ..., str. ..., nr. ..., jud. ... înregistrat� la 
Oficiul Registrului Comer�ului sub nr. J .../ ... / ..., având C.I.F. RO ..., 
reprezentat� de dl. ...., în calitate de administrator.  
 
          III. 1 Referitor la cap�tul de cerere în sum� de ... RON 
reprezentând : 
     … RON – taxe vamale ; 
        … RON – comision vamal ; 
     … RON – 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 
pentru importul unui autoturism efectuat de petent� din Germania, în 
condi�iile în care, urmare controlului ulterior ini�iat de autoritatea 
vamal� român� cu privire la originea bunului importat, s-a stabilit c� nu 
poate fi considerat originar în sensul Acordului Romania–UE. 
  
                      În fapt, la data de ...2006, SC X SRL s-a prezentat la Biroul 
Vamal Deva în vederea încheierii formalit��ilor vamale aferent� DV nr. I 
.../2006, pentru un autovehicul marca ..., având seria de sa�iu ..., capacitate 
cilindric� ... cmc, an fabrica�ie ..., diesel,  pentru care a beneficiat de regim 
vamal preferen�ial, în baza dovezii de origine a m�rfurilor - declara�ia de pe 
factura extern� nr. .../2006 . 
                       Ulterior, Biroul Vamal Deva cu adresa nr. .../2007 a solicitat 
Direc�iei Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal din cadrul Autorit��ii Na�ionale a 
V�milor Bucure�ti, un control ulterior asupra dovezii de origine a m�rfurilor - 
declara�ia de pe factura extern� nr. .../2006, aferent� DV nr. I .../2006.  
                         Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal din cadrul 
Autorit��ii Na�ionale a V�milor Bucure�ti, cu adresa nr. .../2007 comunic� 
Biroului Vamal Deva, faptul c� administra�ia vamal� din Germania, urmare a 
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verific�rii dovezii de origine a m�rfurilor, nu confirm� originea preferen�ial� a 
m�rfurilor acoperite de factura nr. .../2006,  astfel c� bunul importat nu 
beneficiaz� de regim preferen�ial. 
                       Biroul Vamal Deva, în baza acestei constat�ri a efectuat o 
reverificare a opera�iunii vamale, întocmind Decizia pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2007, 
emis� în baza procesului verbal de control nr. .../2007. 
               În drept, în conformitate cu prevederile art. 100 din LEGEA Nr. 
86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României, se arat� : 
„CAP. 6 Controlul ulterior al declara�iilor 
    ART. 100  
     (1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea 
declarantului, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea liberului de vam�, 
s� modifice declara�ia vamal�. 
    (2) În cadrul termenului prev�zut la alin. (1), autoritatea vamal� 
verific� orice documente, registre �i eviden�e referitoare la m�rfurile 
v�muite sau la opera�iunile comerciale ulterioare în leg�tur� cu aceste 
m�rfuri. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oric�rei alte 
persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional 
în opera�iunile men�ionate sau al oric�rei alte persoane care se afl� în 
posesia acestor acte ori de�ine informa�ii în leg�tur� cu acestea. De 
asemenea, poate fi f�cut �i controlul fizic al m�rfurilor, dac� acestea mai 
exist�. 
    (3) Când dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul ulterior 
rezult� c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal respectiv au 
fost aplicate pe baza unor informa�ii inexacte sau incomplete, 
autoritatea vamal� ia m�suri pentru regularizarea situa�iei, �inând seama 
de noile elemente de care dispune. 
    (4) Autoritatea vamal� stabile�te modelul documentului necesar 
pentru regularizarea situa�iei, precum �i instruc�iunile de completare a 
acestuia. 
    (5) În cazul în care se constat� c� a luat na�tere o datorie vamal� sau 
c� au fost sume pl�tite în plus, autoritatea vamal� ia m�suri pentru 
încasarea diferen�elor în minus sau rambursarea sumelor pl�tite în plus, 
cu respectarea dispozi�iilor legale. 
    (6) În cadrul controlului ulterior al declara�iilor, autoritatea vamal� 
stabile�te potrivit alin. (3) �i diferen�ele în plus sau în minus privind alte 
taxe �i impozite datorate statului în cadrul opera�iunilor vamale, luând 
m�suri pentru încasarea diferen�elor în minus constatate. Diferen�ele în 
plus privind aceste taxe �i impozite se restituie potrivit normelor legale 
care le reglementeaz�.” 
                  În ceea ce prive�te acordarea unui regim preferen�ial, prevederile 
art. 46 lit. d – e), art. 54 - 55 din LEGEA Nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind 
Codul vamal al României, arat� : 
„ART. 46  Tariful vamal al României cuprinde: 
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    d) m�surile tarifare preferen�iale cuprinse în acordurile încheiate de 
România cu anumite ��ri sau grupuri de ��ri �i care stipuleaz� acordarea 
tratamentului tarifar preferen�ial; 
    e) m�surile tarifare preferen�iale care pot fi acordate unilateral de 
România pentru anumite ��ri sau grupuri de ��ri; 
ART. 54 
    Regulile de origine preferen�ial� stabilesc condi�iile de determinare a 
originii în vederea aplic�rii m�surilor tarifare preferen�iale prev�zute la 
art. 46 lit. d) �i e). 
ART. 55 
    Regulile �i formalit��ile necesare pentru determinarea originii 
preferen�iale a m�rfurilor sunt cele stabilite în acordurile �i conven�iile 
interna�ionale la care România este parte.” 
 
                        În conformitate cu prevederile art. 53 din LEGEA Nr. 86 din 10 
aprilie 2006 privind Codul vamal al României, se arat�:  
„ART. 53 
    (3) Autoritatea vamal� poate solicita, în cazul unor îndoieli justificate, 
dovezi suplimentare pentru a se asigura c� men�iunea privind originea 
este conform� cu reglement�rile vamale, chiar dac� a fost prezentat 
documentul ca dovad� a originii m�rfurilor.” 
 
                         În spe��, petenta a beneficiat de tratament tarifar favorabil la 
importul din Germania, întrucât la v�muire a prezentat dovada de origine a 
m�rfurilor, declara�ia de pe factura nr. .../2006, aferent� DV nr. I .../2006. 
                         Acest document a fost eliberat în baza Protocolului nr. 4 
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 
acestor, pe de alt� parte, ratificat prin Legea nr. 16 / 1993, Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 1 / 1997, a�a cum a fost modificat de Ordonan�a de 
urgen�� a  Guvernului nr. 192 / 2001. 
                         În situa�ia în care are suspiciuni în ceea ce prive�te dovezile 
de origine prezentate de petent�, autoritatea vamal� român� are posibilitatea 
s� declan�eze procedura de control a posteriori , f�când astfel aplica�iunea 
art. 32 din ORDONAN�A de URGEN�� a  GUVERNULUI  ROMÂNIEI Nr. 
192 din 27 decembrie 2001 ( publicat� în MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 
29 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, care prevede urm�toarele : 
„Verificarea dovezilor de origine 
    1. Verificarea ulterioar� a dovezilor de origine se efectueaz� prin 
sondaj sau ori de câte ori autorit��ile vamale ale ��rii importatoare au 
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suspiciuni întemeiate în leg�tur� cu autenticitatea acestor documente, 
cu caracterul originar al produselor în cauz� sau cu îndeplinirea 
celorlalte condi�ii stipulate în acest protocol. 
    2. În vederea aplic�rii prevederilor paragrafului 1, autorit��ile vamale 
ale ��rii importatoare returneaz� certificatul de circula�ie a m�rfurilor 
EUR 1 �i factura, dac� a fost prezentat�, declara�ia pe factur� sau o 
copie de pe documente autorit��ilor vamale ale ��rii exportatoare, 
indicând, dac� este cazul, motivele de fond �i de form� care justific� o 
anchet�. Orice documente sau informa�ii ob�inute, care sugereaz� c� 
informa�iile furnizate în dovezile de origine sunt incorecte, vor fi 
transmise ca dovad� a cererii de verificare. 
    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. 
    4. Dac� autorit��ile vamale ale ��rii importatoare hot�r�sc 
suspendarea acord�rii regimului preferen�ial pentru produsele în cauz� 
în a�teptarea rezultatelor verific�rii, ele acord� liberul de vam� 
importatorului, pentru aceste produse, sub rezerva m�surilor de 
prevedere apreciate ca necesare. 
    5. Autorit��ile vamale care solicit� verificarea vor fi informate asupra 
rezultatelor verific�rii cât mai curând posibil. Aceste rezultate trebuie s� 
indice cu claritate dac� documentele sunt autentice, 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 condi�ii stipulate în acest protocol. 
    6. În cazul unor suspiciuni întemeiate, dac�, în termenul de 10 luni de 
la data cererii de control a posteriori, nu se prime�te un r�spuns sau 
dac� r�spunsul nu con�ine date suficiente pentru determinarea 
autenticit��ii documentului în cauz� sau a originii reale a produsului, 
autorit��ile vamale care solicit� verificarea pot refuza acordarea 
preferin�elor, cu excep�ia împrejur�rilor excep�ionale.” 
                       Ulterior, Biroul Vamal Deva cu adresa nr. .../2007 a solicitat 
Direc�iei Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal din cadrul Autorit��ii Na�ionale a 
V�milor Bucure�ti, un control ulterior asupra dovezii de origine a m�rfurilor 
declara�ia de pe factura extern� nr. .../2006, aferent� DV nr. I .../2006.  
                         Direc�ia Tehnici de V�muire �i Tarif Vamal din cadrul 
Autorit��ii Na�ionale a V�milor Bucure�ti, cu adresa nr. .../2007 comunic� 
Biroului Vamal Deva, faptul c� administra�ia vamal� din Germania, urmare a 
verific�rii dovezii de origine a m�rfurilor, nu confirm� originea preferen�ial� a 
m�rfurilor acoperite de declara�ia de pe factura extern� nr. .../2006,  astfel c� 
bunul importat nu beneficiaz� de regim preferen�ial. 
                       Astfel, autoritatea vamal� german�, este cea abilitat� s� 
solicite orice dovad� �i s� realizeze orice verificare a exportatorului sau orice 
alt control considerat corespunz�tor pentru ca rezultatul verific�rii s� indice cu 
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claritate dac� documentele sunt autentice, dac� produsul în cauz� poate fi 
considerat produs originar în baza legisla�iei Comunitare. 
                       În conformitate cu prevederile art. 21 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, se arat� : 
„ART. 21 
    Condi�ii pentru întocmirea unei declara�ii pe factur� 
    1. Declara�ia pe factura la care se face referire la art. 16 subparagraful 
1. b) poate fi întocmit�: 
    a) de c�tre un exportator autorizat în sensul art. 22; 
    b) de c�tre un exportator pentru orice transport constând în unul sau 
mai multe colete con�inând produse originare a c�ror valoare total� nu 
dep��e�te 6.000 ECU. 
    2. O declara�ie pe factur� poate fi întocmit� 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 condi�ii stipulate în acest protocol. 
    3. Exportatorul care întocme�te o declara�ie pe factur� trebuie s� 
prezinte, în orice moment, la cererea 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 care 
figureaz� la anexa nr. 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 aceste 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 factura care 
îl identific� ca �i când ar fi fost semnat�, în 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�.” 
 
                      De asemenea trebuie �inut seama de prevederile art. 28 din 
acela�i act normativ men�ionat mai sus, care men�ioneaz� : 
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 „ART. 28  P�strarea dovezii originii �i a documentelor probatorii 
    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. 
    3. Autorit��ile vamale ale ��rii exportatoare care elibereaz� un 
certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 vor p�stra, cel pu�in 3 ani, 
cererea la care se face referire la art. 17 paragraful 2. 
    4. Autorit��ile vamale ale ��rii importatoare trebuie s� p�streze, cel 
pu�in 3 ani, certificatele de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 �i declara�iile pe 
factur� care le-au fost prezentate.” 
 
                       În aceste condi�ii, autoritatea vamal� german� este cea în 
m�sur� s� indice dac� documentele sunt autentice, dac� produsul în cauz� 
poate fi considerat produs originar din Comunitate, �i dac� poate 
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 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 unei declara�ii de pe factura externe 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 comunicate 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. 
                       Astfel, organele vamale, în mod legal, au dispus retragerea 
preferin�elor tarifare ini�ial acordate petentei �i calcularea drepturilor vamale 
datorate, procedând la întocmirea Deciziei pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2007, emis� în 
baza procesului verbal de control nr. .../2007. 
                      Fa�� de cele de mai sus, contesta�ia privind Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
control vamal nr. .../2007, emis� în baza procesului verbal de control nr. 
.../2007 încheiat de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Hunedoara, va fi respins� ca neîntemeiat�  pentru cap�tul de cerere 
privind  suma  de  .../ RON reprezentând : 
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     … RON – taxe vamale ; 
        … RON – comision vamal ; 
     ... RON – tax� pe valoarea ad�ugat� . 
 
 
                        III . 2 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... 
RON reprezentând : 
... RON – major�ri de întârziere aferente taxei vamale ; 
     ... RON – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal ; 
... RON – major�ri 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 
condi�iile în care prin contesta�ia formulat� petenta nu a adus nici un 
argument în sus�inerea acestui cap�t de cerere �i nu a prezentat 
motivele de drept �i dovezile pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 
                        Cu privire la aceste sume stabilite ca datorate, SC X SRL din 
D... nu arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
                  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.” 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL din D... 
nu invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza 
de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i 
penalit��i aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, 
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�, �i 
�inând cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare nu 
se pot substitui contestatorului cu privire la motivele prin care acesta în�elege 
s� combat� m�surile controlului. 
 



 10

                          Pe cale de consecin��, �inând cont de cele ar�tate mai sus �i 
de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept « accessorim 
sequitur principale » , contesta�ia privind Decizia pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de control vamal nr. 
.../2007, emis� în baza procesului verbal de control nr. .../2007 încheiat 
de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara, va fi 
respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat� pentru cap�tul de cerere privind 
suma de ... RON reprezentând : 
… RON – major�ri de întârziere aferente taxei vamale; 
     … RON – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
   … RON – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
 
     Pentru considerentele re�inute �i în temeiul LEGII Nr. 86 din 10 
aprilie 2006 privind Codul vamal al României, a reglement�rilor 
ORDONAN�EI de URGEN�� a  GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 192 din 27 
decembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului privind 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, �i a 
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. .../2007, emis� în baza procesului verbal de control nr. 
.../2007, încheiat de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Hunedoara, pentru cap�tul de cerere privind  suma  de  ... RON 
reprezentând : 
     … RON – taxe vamale ; 
        … RON – comision vamal ; 
     … RON – tax� pe valoarea ad�ugat� . 
 
 
          Art.2 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei 
privind Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
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suplimentare stabilite de control vamal nr. .../2007, emis� în baza 
procesului verbal de control nr. .../2007 încheiat de Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara, pentru cap�tul de cerere 
privind suma de ... RON reprezentând : 
… RON – major�ri de întârziere aferente taxei vamale ; 
    … RON – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal ; 
  … RON – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
 
       Art.3 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul Hunedoara,  
în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   prevederilor  
legale  în  vigoare . 
 


