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DECIZIA nr.32/16.03.2005
privind solu�ionarea contesta�ilor formulate de

S.C. CONSTANTA S.R.L.
înregistrate la D.G.F.P.Constan�a sub nr………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de Autoritatea Na�ional� a V�milor-
Direc�ia Regional� Vamal� Craiova, prin adresele nr……… �i …………
din …….02.2006, ambele înregistrate la D.G.F.P. Constan�a sub
nr…………/…….02.2006, asupra cererilor de contesta�ie formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L. unitate cu sediul în Constan�a, b-dul
……………, nr…………, CUI R ………………….

Obiectul contesta�iilor îl reprezint� Notele de constatare
nr…………/……/…….10.2005 �i respectiv nr………/……/…….11.2005 întocmite
de Direc�ia Regional� vamal� Craiova.

Prin notele de constatare contestate nu au fost stabilite
sume datorate bugetului general consolidat.

Contesta�iile sunt semnate de avocat IONESCU ION, f�r� a
depune �i dovada de împuternicit al contestatorului, înc�lcându-
se astfel dispozi�iile art.176(1) lit.e) din Ordonan�a
Guvernului nr.92/24.12.2003 republicat�, privind Codul de
procedur� fiscal�.

Contesta�iile au fost depuse în termenul prev�zut la
art.177(4) din acela�i act normativ, fiind înregistrate la
Direc�ia Regional� Vamal� Craiova sub nr………… �i respectiv …………
la data de 16.02.2006.

Constatându-se ca în spe�� sunt întrunite condi�iile de
procedur�, prev�zute la art.176 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal� republicat, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice
Constan�a are competen�a s� se pronun�e asupra contesta�iei.

I. Prin adresele înregistrate la Direc�ia Regional� Vamal�
Craiova sub nr…………/…….02.2006 �i …………/…….02.2006, societatea
CONSTANTA SRL formuleaz� contesta�ii împotriva Notelor de
constatare nr…………/……/…….10.2005 �i respectiv nr………/……/…….11.2005
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întocmite de Direc�ia Regional� vamal� Craiova, invocând
urm�toarele argumente:

♦ Concluziile privind nerespectarea dispozi�iilor legale
referitoare la comercializarea m�rfurilor în regim duty free,
prev�zute la pct.1, lit.h, 9 �i 10 din OMFP nr.1379/2002,
materializate în nota de constatare nr………/……/…….10.2005 atacat�
prin contesta�ia înregistrat� sub nr…………/…….02.2006, sunt
neîntemeiate, lipsite de suport legal, motiv pentru care
m�surile propuse sunt nejustificate.

În opinia petentei, organul de control a interpretat
restrictiv �i eronat no�iunea de “cantit��i destinate uzului
personal”. Astfel, în nota de constatare nr………… din …….10.2005
nu a fost administrat� nici o prob�, în sensul c� nu s-a dovedit
c� persoanele care au achizi�ionat bunurile au efectuat aceast�
opera�iune într-un scop comercial.

♦ Cu privire la dispozi�iile pct.13 din OMFP nr.1397/2002,
petenta sus�ine c� nu au fost înc�lcate aceste prevederi,
deoarece bonurile fiscale au fost eliberate pentru câte o
singur� persoan� aflat� în autoturism, iar comercializarea
bunurilor propor�ional cu nevoile de consum nu presupune
obliga�ia fiec�rui membru de familie de a se prezenta la ghi�eul
magazinului �i de a cump�ra individual strict pentru nevoile
personale.

♦ Cu privire la faptul c� exist� un interval mare de timp
între momentul lu�rii în eviden�� a persoanelor ce ies din �ar�
la organele poli�iei de frontier� �i momentul cump�r�rii
bunurilor din magazin, înscris în bonul fiscal, petenta
motiveaz�:

�Nu exist� temei legal care s� stabileasc� acest interval
de timp, din acest motiv, re�inerea inspectorilor vamali este
lipsit� de suport legal �i nu poate reprezenta un argument
valabil în vederea propunerii m�surii reanaliz�rii condi�iilor
de acordare a autoriza�iei de antrepozit vamal;

�De asemenea nu se poate re�ine o vin� în sarcina petentei
cu privire la perioada mare de timp în care unii c�l�tori
sta�ioneaz� între cele dou� puncte vamale;

�Deduc�ia inspectorilor vamali cu privire la datele de
identificare înscrise în bonurile fiscale, respectiv c� este
posibil ca acestea s� fi fost ob�inute ulterior momentului
comercializ�rii efective a bunurilor de la autorit��ile de
frontier�, este nesus�inut� �i calomnioas�.
 ♦ În sus�inerea contesta�iei petenta mai invoc� pct.13 din
OMFP nr.1397/2002, motivând c� are obliga�ia de a men�iona
identitatea cump�r�torilor în cuprinsul bonurilor fiscale
justificative, dar c� nu i se poate imputa faptul c� cet��enii
din ��rile UE  nu sunt înregistra�i la ie�irea din �ar� sub
aspectul identit��ii.

În aceste condi�ii, aspectele  prezentate nu pot reprezenta
argumente valabile ale propunerilor de m�suri cuprinse în Nota
de constatare nr………/……/…….11.2005.
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Având în vedere motivele invocate, petenta  solicit�
admiterea contesta�iilor formulate împotriva celor dou� note de
constatare, anularea par�ial� a notei de constatare
nr………/……/2005 cu privire la constat�rile ce vizeaz� societatea,
precum �i anularea notei de constatare nr………/……/14.11.2005.

II. Nota de constatare nr………/……/…….10.2005 a fost încheiat�
de D.R.V.Craiova - Serviciul Supraveghere �i Control Vamal în
urma unui control a aspectelor semnalate în Rapoartele întocmite
de Biroul Vamal Bechet �i Compartimentul Verific�ri Interne din
cadrul D.R.V. Craiova cu privire la bunurile g�site asupra d-lui
G…………………, angajat al Administra�iei Na�ionale a Drumurilor
Bucure�ti - Agen�ia de Control �i Încasare Bechet, în data de
…….09.2005, de c�tre reprezentan�ii Inspectoratului Jude�ean de
Poli�ie Dolj.

În urma verific�rii, s-au constatat urm�toarele:

♦ Nu au fost respectate prevederile pct.13 din OMFP
nr.1397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare,
func�ionare �i control vamal al activit��ii de comercializare a
m�rfurilor în regim duty-free, în sensul c� bonurile fiscale
trebuiau s� fie eliberate individual, pe cump�r�tor �i nu cum
s-a procedat în cazurile prezentate în cuprinsul notei
întocmite.

♦ Un alt aspect constatat se refer� la faptul c� cet��enii
din ��rile membre U.E. nu sunt înregistra�i la ie�irea din �ar�
sub aspectul indentit��ii (nume, prenume, pa�aport, mijloc
transport), ace�tia fiind îns� cump�r�tori de bunuri din
magazinele duty-free, reg�sindu-se în bonurile fiscale emise la
vânzare.

♦ Urmare verific�rii graficului plec�rilor (orele)
feryboat-ului din portul Bechet spre malul bulgar, s-a constatat
c� numai pe parcursul nop�ii intervalul de timp între dou�
plec�ri succesive, este mai mare de 6 ore (maxim 6 ore �i 50
min.). Astfel, în unele cazuri, nu s-a putut justifica perioada
de timp destul de mare (pân� la 24 ore), perioada de sta�ionare
a c�l�torilor (inclusiv a mijloacelor de transport) din momentul
înregistr�rii în eviden�a poli�iei de frontier� – la ie�irea din
�ar� �i pân� la procurarea m�rfurilor �i emiterea bonurilor de
c�tre magazinele duty-free �i implicit p�r�sirea teritoriului
na�ional.

Organele vamale men�ioneaz� c� este posibil, ca datele de
identificare înscrise în unele bonuri fiscale emise de magazin
cu privire la persoanele titulare ale bunurilor cump�rate (nume,
prenume, pa�aport), s� fi fost ob�inute de la autorit��ile ce
func�ioneaz� în Punctul de Trecere Frontiera Bechet, ulterior
momentului comercializ�rii efective a bunurilor �i nu direct de
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la c�l�torii ce p�r�sesc teritoriul na�ional. Din acest motiv
apare suspiciunea c� nu se emit bonuri fiscale la fiecare
vânzare direct� de bunuri din magazin.

♦ În bonurile fiscale prezentate spre exemplificare emise
de magazinul duty-free, aferente perioadei 16.09 - 19.09.2005 se
constat� c�, în multe cazuri, acestea dep��esc nevoile uzuale
individuale, familiale, inclusiv pentru cadouri, îmbr�când un
caracter comercial, înc�lcându-se astfel prevederile pct.1 lit.h
din OMFP nr.1397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare,
func�ionare �i control vamal al activit��ii de comercializare a
m�rfurilor în regim duty-free.

Fa�� de cele prezentate, organele vamale concluzioneaz� c�
nu au fost respectate condi�iile de organizare �i func�ionare a
antrepozitului vamal precum �i dispozi�iile legale referitoare
la comercializarea m�rfurilor în regim duty-free, prev�zute de
legisla�ia vamal� în vigoare, respectiv:

�art.103 �i 104 din Legea nr.141/1997 privind Codul Vamal
al României;

�art.168 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al
României aprobat prin H.G. nr.1114/2001;

�pct.9,10 �i 13 din OMFP nr.1397/2002 pentru aprobarea
Normelor de organizare, func�ionare �i control vamal al
activit��ii de comercializare a m�rfurilor în regim duty-free.

De asemenea, prin existen�a unor cantit��i însemnate de
bunuri ce apar comercializate de magazine, conform bonurilor
fiscale (prezentate spre exemplificare în cuprinsul notei de
constatare), se constat� c� nu s-a exercitat o supraveghere
eficient� din partea lucr�torilor vamali �i organelor poli�iei
de frontier�.

Fa�� de constat�rile de mai sus, organele vamale propun în
nota de constatare nr………/……/…….10.2005, reanalizarea condi�iilor
de acordare a autoriza�iilor de antrepozit vamal pentru S.C.
CONSTANTA SRL, �i suspendarea temporatr� a autoriza�iei de
antrepozitare, pân� la îndeplinirea condi�iilor de
comercializare a m�rfurilor în regim duty-free, a�a cum sunt
prev�zute în OMFP nr.1397/2002 la pct.1 lit.h,pct.9,10 �i 13.

Totodat� se propune declan�area unei anchete administrative
efectuate de c�tre Serviciul Verific�ri Interne din cadrul
Autorit��ii Na�ionale a V�milor.

Prin Nota de constatare nr………/……/…….11.2005 organele vamale
au efectuat verificarea magazinului duty-free apar�inând
societ��ii CONSTANTA SRL din Constan�a �i amplasat în Punctul de
Trecere Frontiera Bechet, în perioada 01.01.2005 - 03.11.2005.

Controlul a avut ca obiective:
�respectarea condi�iilor de autorizare �i func�ionare

prev�zute de normele legale în vigoare;
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�respectarea dispozi�iilor legale privind intr�rile de
bunuri �i întocmirea declara�iilor vamale de antrepozitare;

�respectarea dispozi�iilor legale privind vânzarea de
bunuri aflate în regim duty-free �i modul de încheiere a
opera�iunilor vamale de antrepozitare;

�efectuarea controalelor trimestriale a activit��ii
magazinului duty-free de c�tre biroul vamal în a c�rui raz� de
supraveghere se afl� amplasat.

La încheierea controlului, organele vamale au stabilit:
 ♦ În baza graficului plec�rilor (orele)  feryboat-ului din

portul Bechet spre malul bulgar, (solicitat C�pit�niei portului
Bechet) pentru perioada 16.09 - 19.09.2005, nu s-a putut
justifica perioada de timp destul de mare (pân� la 24 ore),
perioada de sta�ionare a c�l�torilor (inclusiv a mijloacelor de
transport) din momentul înregistr�rii în eviden�a poli�iei de
frontier� – la ie�irea din �ar� �i pân� la procurarea m�rfurilor
�i emiterea bonurilor de c�tre magazinele duty-free �i implicit
p�r�sirea teritoriului na�ional.

Este posibil, în unele cazuri, ca datele de identificare
înscrise în bonurile fiscale emise de magazin cu privire la
persoanele titulare ale bunurilor cump�rate (nume, prenume,
pasaport) s� fi fost ob�inute de la autorit��ile ce func�ioneaz�
în Punctul de Trecere Frontiera Bechet, ulterior momentului
comercializ�rii efective a bunurilor �i nu direct de la
c�l�torii ce p�r�sesc teritoriul na�ional. Astfel apare
suspiciunea c� nu se emit bonuri fiscale la fiecare vânzare
direct� de bunuri din magazin.

♦ În bonurile fiscale emise de magazinul duty-free, în
multe cazuri, sunt eviden�iate cantit�ti de marf� care dep��esc
nevoile uzuale individuale, familiale, inclusiv pentru cadouri,
îmbr�când un caracter comercial, înc�lcându-se astfel
prevederile pct.1 lit.h din OMFP nr.1397/2002 pentru aprobarea
Normelor de organizare, func�ionare �i control vamal al
activit��ii de comercializare a m�rfurilor în regim duty-free.

♦ Cet��enii din ��rile membre U.E. nu sunt înregistra�i la
ie�irea din �ar� sub aspectul indentit��ii (nume, prenume,
pa�aport, mijloc transport), ace�tia fiind îns� cump�r�tori de
bunuri din magazinele duty-free, reg�sindu-se în bonurile
fiscale emise la vânzare.

Fa�� de cantit��ile de bunuri comercializate peste
cantit��ile  destinate uzului personal, se propune reanalizarea
condi�iilor de acordare a autoriza�iei de antrepozit vamal,
pentru magazinul duty-free apar�inând societ��ii CONSTANTA  SRL,
iar în cazul în care se va constata neîndeplinirea acestora,
precum �i repetarea aspectelor negative, s� se procedeze în
conformitate cu prevederile art.179(1) din Regulamentul de
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aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G.
nr.1114/2001.

Referitor la aspectele constatate ce privesc înc�lcarea
atribu�iilor �i obliga�iilor de serviciu de c�tre lucr�torii
vamali, cum sunt cele referitoare la efectuarea controlului
vamal fizic precum �i la asigurarea unei supravegheri vamale
eficiente, se propune efectuarea de verific�ri de specialitate
de c�tre Compartimentul Verific�ri Interne din cadrul Direc�iei
Regionale Vamale Craiova.

III.  Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de inspec�ie vamal�, �inând cont de dispozi�iile
legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

În fapt, SC CONSTANTA SRL contest� legalitatea Notelor de
constatare nr…………/……/…….10.2005 �i …………/……/…….11.2006 motivând
c� nu au fost respectate prevederile legale în vigoare.

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a
Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii, se poate investi în solu�ionarea pe fond, cu
privire la legalitatea �i temeinicia Notelor de constatare
nr…………/……/…….10.2005 �i …………/……/…….11.2006, în condi�iile în
care acestea sunt acte premerg�toare care stau la baza emiterii
unui act administrativ fiscal, potrivit legii.

În drept, în conformitate cu dispozi�iile art.83
„Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume
datorate bugetului general consolidat”, din O.G. nr.92/2003 din
Codul de procedur� fiscal� republicat:

(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc astfel:

a)prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2) �i
art.84 alin.(4);

b)prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte
cazuri.”

Având în vedere articolul invocat se re�ine c� în materia
impunerii, legiuitorul a prev�zut în mod expres �i limitativ, o
anumit� categorie de acte administrative fiscale prin care se
stabilesc sume datorate bugetului general consolidat, prevederi
de la care nu se poate deroga în mod unilateral.

Totodat�, conform art.41 din O.G. nr.92/2003 din Codul de
procedur� fiscal� republicat, actul administrativ fiscal “este
actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei
privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor �i
obliga�iilor fiscale”.

De asemenea, conform O.M.F. nr.889/2005 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al
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statului din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, Cap.II,
pct.27:

    “Nota de constatare se întocme�te atunci când în cursul
controlului financiar se fac constat�ri a c�ror reconstituire
ulterioar� nu este întotdeauna posibil� sau care nu pot fi
dovedite �i în alte situa�ii apreciate de organele de control
financiar.
    În nota de constatare se consemneaz� situa�iile de fapt,
precum �i m�surile luate operativ pentru remedierea
deficien�elor constatate”.

Astfel, se re�ine c� notele de constatare contestate sunt
acte prin care se finalizeaz� activitatea de control cuprinzând
constat�rile organelor fiscale, f�r� ca prin ele s� se
stabileasc� obliga�ii fiscale.

Pe cale de consecin��, se re�ine c� neavând natura juridic�
a unui act administrativ fiscal, notele de constatare nu produc
potrivit legii, efecte juridice fa�� de contribuabilul verificat
�i nu stabilesc nici un raport obliga�ional între contribuabilul
controlat �i bugetul de stat, de aceea nu este susceptibil de a
fi pus în executare �i, prin urmare de a fi contestat.

În aceste condi�ii, se re�ine c� cercetarea fondului cauzei
nu mai este posibil�, în acest sens fiind �i dispozi�iile
art.183, alin.5 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�:

“Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi
asupra excep�iilor de procedur�  �i asupra celor de fond iar
când se constat� c� acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda
la analiza pe fond a cauzei”.

Luând în considerare faptul c� SC CONSTANTA SRL contest�
notele de constatare nr………/……/…….10.2005 �i nr………/……/…….11.2005,
acte c�rora Codul de procedur� fiscal� nu îi confer� calitatea
de acte administrative fiscale, Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Constan�a, prin serviciul Solu�ionare Contesta�ii va
respinge cererile formulate de petent� ca fiind prematur
formulate.

     Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei  �i
în temeiul dispozi�iilor art.183 alin.(5) din OG nr.92/2003
republicat� în 2005, privind Codul de procedur� fiscal�,
coroborat cu pct.13 lit.e) din O.M.F. nr.519/2005 privind
aprobarea Instruc�iunilor titlului IX din O.G. nr.92/2003
republicat�, se
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DECIDE:

Respingerea contesta�iilor formulate de SC CONSTANTA SRL
Constan�a împotriva Notei de constatare nr………/……/…….10.2005 �i
nr………/……/…….11.2005,  ca prematur formulate.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a,
în termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2)
din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004.

 DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

�EF SERVICIUL
SOLU�IONARE CONTESTA�II

EMILIA CRÂNGU�

P.F./5ex
14.03.2006


