DECIZIA NR. 7/ XXX.2008
privind solutionarea contestatiei formulate de
SC “XXXXX” SRL
Avand in vedere implinirea termenului prevazut in dispozitivul Deciziei
nr XXX.2007 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu , organul de
solutionare a contestatiei din cadrul DGFP Sibiu, retine urmatoarele:
- SCXXX SRL a formulat contestatie impotriva procesului verbal de control
inregistrat sub nr XXX/2007 si a actelor subsecvente emise de Biroul Vamal Sibiu,
respectiv Decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr XXX/.2007, ca urmare a cererii de rambursare a
taxelor si impozitelor inregistrata cu nr XXX.2007.
- petenta solicita la rambursare urmatoarele sume:
- XXX lei taxe vamale
- XXX lei comision vamal
- XXX lei tva
- prin adresa XXX.2007 petenta a solicitat organului vamal recalcularea drepturilor
vamale si a celorlalte impozite si taxe datorate la punerea in libera circulatie a
marfurilor si aplicarea masurilor tarifare preferentiale ca urmare a prezentarii
dovezii de origine in suma totala de XXXXX lei din care organul constatator a
inteles sa admita doar in parte spre restituire suma de XXX lei. La momentul
introducerii cererii de rambursare societatea a depus in original declaratiile
exportatorului privind originea comunitara a marfurilor,specificand ca a cerut
Biroului Vamal din Suben Austria eliberarea certificatelor de circulatie a marfurilor
Eur 1 a posteriori.
- in referatul intocmit conform prevederilor legale, organul vamal mentioneaza
faptul ca respingerea remiterii sumei deXXX lei reprezentand taxe vamale, XXX
lei commission vamal, XXX lei taxa pe valoare adaugata s- a facut deoarece
documentele prezentate, facturi continand declaratia de origine fara numar de
exportator autorizat( data de un exportator neautorizat in sensul art 22 din
Protocolul 4) nu indeplineau conditiile cerute de regulile stabilite in Protocolul 4
pentru acordarea regimului tarifar preferential.
- prin adresa inregistrata la DGFP Sibiu cu nrXXX.2007 petenta solicita in baza art
214 din OG 92/2003 R suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei intrucat
“ pe rolul Biroului Vamal din Suben Austria se afla in curs de solutionare in
conformitate cu art 18 din Protocolul 4, eliberarea certificatelor de circulatie a
marfurilor Eur 1 a posteriori pentru marfurile ce fac obiectul prezentei

contestatii.La cerere este anexata si adresa nr XXX.2007 prin care petenta solicita
Autoritatii Vamale Stuben eliberarea certificatelor de origine Eur 1 retroactiv
necesare Autoritatii Vamale Sibiu.
- in baza cererii petentei si a prevederilor art 214(2) din OG 92/2003 R, DGFP
Sibiu, prin Decizia nr XXX.2007 a suspendat solutionarea cauzei pentru 90 de zile
de la data emiterii deciziei.
- la implinirea termenului de 90 de zile respectiv 23.01.2008 organul de solutionare
a contestatiei urmeaza a aplica prevederile art 214 (3) din OG 92/2003 R si anume :
“Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat
suspendarea sau dupa caz, la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare
competent potrivit alin 2, indiferent daca motivul care a determinat suspendarea a
incetat sau nu.”
Data fiind implinirea termenului de 90 de zile, DGFP Sibiu va trece la
solutionarea pe fond a contestatiei.Precizam ca petenta nu a mai depus nici un
document fata de cele existente la data de 23.10. 2007.
In speta data sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale:
- art 16 din Protocolul 4 anexa la Acordul European “Produsele originare din
Comunitate beneficiaza la importul in Romania si produsele originare din Romania
beneficiaza la importul in Comunitate de prevederile acordului prin
prezentarea:……unei declaratii denumita declaratie pe factura, data de exportator
pe o factura, pe o nota de livrare sau pe orice alt document commercial care descrie
produsele in cauza…..”
- in temeiul art 21 din Protocolul 4 anexa la Acordul European “O declaratie pe
factura la care se face referire la art 16 paragraful 1 b) poate fi intocmita: a) de catre
un exportator autorizat in sensul art 22 sau b) de catre un exportator pentru orice
transport constand dintr-unul sau mai multe colete continand produse originare a
caror valoare totala nu depaseste 6000 Euro.”
Potrivit art 1 lit l) din Protocolul 4 “transport” inseamna produsele trimise
simultan de la un exportator la un destinatar sau transportate sub acoperirea unui
singur document de transport unic de la exportator la destinatar sau in absenta
acestuia, sub acoperirea unei singure facturi.”
- art 22 din Protocolul 4/1997 mentioneaza
–“Exportator autorizat
1. (………..)
2. Autoritatile vamale acorda statutul de exportator autorizat, daca acesta
indeplineste conditiile pe care ele le considera necesare
3. Autoritatile vamale vor acorda exportatorului autorizat o autorizatie vamala
numerotata, care va aparea pe declaratia pe factura
4. Autoritatile vamale controleaza folosirea autorizatiei de catre exportatorul
autorizat.”

In consecinta , pentru ca un bun , ce face obiectul unei operatiuni de import, sa
beneficieze de tratament tarifar preferential, este obligatoriu ca bunul respective sa
fie insotit de o dovada de origine ( certificat de origine EUR sau declaratie pe
factura ), dovada ce trebuie sa indeplineasca anumite conditii de valabilitate.
Potrivit actului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana anexa V nr 4
Uniunea Vamala, Legea 157/2005, dovada de origine emisa inainte de 01.01.2007
poate fi prezentata autoritatii vamale dupa aceasta data ca dovada a statutului
comunitar in conditiile pct 1”fara a aduce atingere articolului 20 din Regulamentul
CEE nr 2913/92 , marfurile care la data aderarii se gasesc in depozit temporar sau
sub una din destinatiile si regimurile vamale mentionate la art 4 alin 15 lit b) si alin
16 lit b)- g) din acest regulament in Comunitatea extinsa , ori care se afla in curs
de transport dupa ce au facut obiectul formalitatilor de export in Comunitatea
extinsa, sunt libere de taxe vamale si alte masuri vamale cand sunt declarate pentru
punere in libera circulatie in Comunitatea extinsa cu conditia sa se prezinte una din
urmatoarele: a) dovada originii preferentiale emisa valabil sau intocmita inainte de
data aderarii in conformitate cu unul din acordurile europene enumerate mai jos sau
cu acordurile preferentiale incheiate intre noile state membre…..b) orice mijloace
de dovedire a statutului comunitar mentionate in art 314 c din Regulamentul (CEE)
nr 2454/93.”
La art 4 alin 16 lit b)- g) din Regulamentul CEE 2913/92 de instituire a Codului
Vamal Comunitar nu este prevazut regimul de import/ punere in libera circulatie,
neputandu-se aplica prevederile mai sus mentionate.
Dovada de origine este potrivit art 16 din Protocolul 4, Certificatul de origine
EUR 1 sau declaratia pe factura emise in conditiile prevazute de art 17, art 18 si art
21 din Protocolul 4.
Daca exportatorul ar fi fost autorizat in sensul art 21 din Protocolul 4 ar fi inscris
in mod valabil nr autorizatiei privind originea pe facturile emise.
Certificatul de origine EUR 1 emis de autoritatea vamala este valabil 4 luni de la
data emiterii iar prezentarea intarziata este acceptata doar daca nerespectarea
termenului se datoreaza unor imprejurari exceptionale conform art 23 din
Protocolul 4.
“ Declaratia furnizorului” este utilizata numai pentru eliberarea dovezilor de
origine de autoritatea vamala sau in sustinerea emiterii declaratiei pe factura de
catre un exportator si nu ca dovada de origine in vederea acordarii regimului tarifar
preferential.
In concluzie pentru acordarea regimului tarifar preferential trebuie respectate
prevederile Protocolului 4 anexa la Acordul European in vigoare la data nasterii
datoriei vamale, respectiv data inregistrarii declaratiilor vamale de import/ punere
in libera circulatie asa cum prevede si punctul (20) din Anexa V nr 4 din Legea
157/ 2005 (Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana).

Intrucat petenta nu a comunicat organelor vamale o dovada de origine emisa
valabil inainte de data aderarii, pe care datorita unor imprejurari exceptionale nu a
prezentat-o autoritatilor vamale romane in termenul de 4 luni de la data aderarii si
nici nu a facut dovada ca exportatorul marfurilor este autorizat in sensul art 22 din
Protocolul 4, contestatia se va respinge ca neintemeiata.Mentionam ca petenta , nu
a prezentat pana la data emiterii prezentei decizii nici un document, respectiv
certificate de circulatie a marfurilor eur 1 a posteriori pentru marfurile ce fac
obiectul prezentului dosar de contestatie, asa cum mentiona in adresa inregistrata la
DGFP Sibiu cu nr XXXX.2007 prin care solicita suspendarea procedurii de
solutionare a contestatiei.
Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/2003 R
DECIDE
- respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXXX lei
reprezentand:
- XXX lei taxe vamale
- XXX lei comision vamal
- XXX lei tva
Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la
comunicare.
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