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Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 

sesizat� de Direc�ia regional� vamal� Arad, Biroul vamal Turnu asupra 
contesta�iei formulat� de domnul X, împotriva Actului constatator 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului privind suma 
de…     

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut la art.176 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�.  

I. Prin contesta�ia formulat�, domnul X consider� actele 
administrative ca fiind ilegale �i neîntemeiate din urm�toarele 
considerente:  
      Pe cale de excep�ie se invoc� prescrip�ia dreptului Biroului vamal 
Turnu de a cere plata taxelor vamale, deoarece de la data accept�rii �i 
înregistr�rii Declara�iei vamale de tranzit nr…/25.11.1998 – document 
vamal de import prin care s-a eviden�iat importul unui autoturism – �i 
pân� la data emiterii actului constatator nr…/25.04.2005 prin care s-au 
stabilit drepturi vamale, au trecut mai mult de 5 ani de zile. 
      In conformitate cu prevederile art.61(1), coroborate cu prevederile 
art.187(1) din legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României, 
dreptul Biroului vamal Turnu de a cere plata taxelor vamale era prescris, 
aceasta putând solicita plata lor pân� la data de 25.11.2003.  

Pe fond, se arat� c� la data de 25.11.1998 numitul Y în calitate de 
mandatar al numitului Z, a transportat din Germania, prin Biroul vamal 
de frontier� Turnu �i tranzitat pân� la Biroul vamal Re�i�a autoturismul 
marca …, sens în care a fost emis� Declara�ia vamal� de tranzit 
nr…/25.11.1998 de Biroul vamal Turnu pentru Biroul vamal de control 
Re�i�a.  

In termenul stabilit, autoturismul a fost prezentat la Biroul vamal 
Re�i�a unde a fost v�muit de proprietarul s�u cu exceptarea de la plata 
taxelor vamale astfel cum rezult� din Chitan�a vamal� nr…/15.12.1998.  

Fa�� de aceast� împrejurare, nu mai poate fi re�inut� constatarea 
organului vamal, potrivit c�reia Declara�ia vamal� de tranzit 
nr…/25.11.1998, nu se afl� înregistrat� În eviden�ele Biroului vamal 
Deva.  

Este irelevant� în cauz� încheierea Declara�iei vamale de tranzit pe 
numele transportatorului autoturismului din litigiu sub aspectul obliga�iei 
de plat� a taxelor vamale din moment ce opera�iunea de import s-a 
finalizat pe o persoan� ce a beneficiat de scutire de la plata taxelor 
vamale, ca efect al repatrierii.  

Concluzionând, se solicit� admiterea contesta�iei, revocarea Actului 
constatator �i a Fi�ei de calcul nr…/25.04.2005 emise de Biroul vamal 
Turnu.  

Contestatorul invoc� în sus�inerea contesta�iei prevederile art.61 (1) 
�i art.187(1) din legea nr.141/1997 privind Codul Vamal al României, 
Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001 privind Regulamentul de aplicare a 
Codului Vamal al României �i art.170 - 171 din Ordonan�a Guvernului 



nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.  

II. Prin Actul constatator nr…/25.04.2005, organele vamale din 
cadrul Biroului vamal Turnu au consemnat urm�toarele:  
      Cu Declara�ia vamal� de tranzit auto nr…/25.11.1998 domnul X a 
importat un autoturism marca …, cu vama de destina�ie Deva �i termen 
de tranzit 20 de zile.  
      Cu adresa nr…/20.05.1999, Biroul vamal Deva , comunic� faptul c� 
tranzitul în cauz� nu se afl� înregistrat în eviden�ele sale.  
     Astfel, în conformitate cu prevederile art.61 din legea nr.141/1997, 
art.155, 165 din Hot�rârea Guvernului nr.626/1997, Hot�rârea 
Guvernului nr.1114/2001 privind Regulamentul de aplicare a Codului 
Vamal al României �i art.185(3) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, organele vamale au procedat la 
încheierea din oficiu a opera�iunii vamale, stabilind în sarcina 
contestatorului drepturi vamale �i accesorii.  

      III. Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei �i având în 
vedere motiva�iile contestatorului �i constat�rile organului de 
control, în raport cu actele normative invocate, se re�in urm�toarele:  

Domnul X, introduce contesta�ia în calitate de mo�tenitor - 
certificatul de mo�tenitor nr…/03.11.1999 - al defunctului Y, titularul 
ini�ial de opera�iune privind tranzitul auto referitor la autoturismul în 
cauz�. 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� pentru autoturismul în 
cauz� persoana fizic� X poate fi obligat� la plata drepturilor 
vamale, în condi�iile În care contestatorul sus�ine faptul c� 
opera�iunea de tranzit s-a Încheiat În interiorul termenului acordat 
de vama de plecare.  

Cu Declara�ia vamal� pentru c�l�tori nr…/25.11.1998 având 
men�iunea "�ine loc de DVTz �i produce acelea�i efecte juridice" 
persoana fizic� Y a introdus În �ar� prin Vama de frontier� Turnu, 
autoturismul marca …  

Termenul de Încheiere pentru opera�iunea de tranzit vamal stabilit 
de vama de plecare a fost de 20 de zile, respectiv 15.12.1998, cu vama 
de destina�ie Deva.  

Autoturismul marca … a f�cut obiectul contractului de vânzare--
cump�rare f�r� num�r încheiat la data de 19.11.1998 Între societatea X 
�i domnul Y, cu o valoare înscris� de … DM, document prezentat 
organelor vamale la intrarea în tar� si în baza c�ruia s-au întocmit 
formalit�tile vamale, respectiv Declaratia vamal� pentru c�l�tori 
nr…/25.11.1998.  

Se face precizarea c�, acela�i autoturism marca … a f�cut �i 
obiectul contractului de vânzare f�r� num�r încheiat la data de 
08.06.1998 între societatea Y �i domnul Z, cu o valoare înscris� mai 



mic�.  

Prin contesta�ie, se arat� c� "Ia data de 25.11.1998 numitul Y în 
calitate de mandatar al numitului Z, a transportat din Germania, prin 
Biroul vamal de frontier� Turnu �i tranzitat pân� la Biroul vamal Re�i�a 
autoturismul marca …, ... "  

In acela�i timp, cu PROCURA autentificat� sub nr…/03.12.1998, 
domnul Z, împuternice�te pe numitul W, pentru ca în numele s�u �i 
pentru el s� aduc� în �ar� autoturismul marca … �i s� fac� tranzit la 
Vama Re�i�a �i s� clarifice toate actele privind înmatricularea.  

Prin Declaratia dat� de domnul W, acesta declar� c� ”în data de 
11.06.1998 am introdus În România prin Vama Turnu autoturismele ..... 
marca… Men�ionez c� la data respectiv� nu am declarat autovehiculele 
la punctele de frontier� ... Prezenta declara�ie este dat� pentru 
efectuarea opera�iunilor vamale la vama Re�i�a."  

Astfel, potrivit declara�iei de mai sus, numitul W a introdus 
autoturismul la o dat� anterior� încheierii procurii prin care a fost 
împuternicit de c�tre numitul Z s� aduc� autoturismul.  

Potrivit Chitan�ei nr…/15.12.1998 emis� pe numele domnului Z, din 
con�inutul ei rezult� faptul c� autoturismul marca … a fost v�muit în 
scutire de la plata taxelor vamale conform Adeverin�ei de repatriere nr… 
din 05.06.1998 �i Adeverin�ei de stabilire a domiciliului definitiv 
nr…/11.11.1998, în condi�iile în care a�a cum s-a ar�tat mai sus 
autoturismul în cauz� a f�cut �i obiectul contractului de vânzare--
cump�rare f�r� num�r încheiat la data de 19.11.1998 între societatea X 
�i domnul Y, cu o valoare înscris� de … DM.  

la data de 05.01.1999 sub num�rul de înregistrare …autoturismul 
marca …, a fost omologat de Registrul Auto Român, fiind înmatriculat� 
la data de 21.01.1999 cu num�rul de înmatriculare HD … �i de�in�tor 
domnul X.  

Astfel, documentele prezentate mai sus, nu sus�in argumentele 
aduse de contestator �i prin prisma lor contestatorul ap�rând ca unicul 
cump�r�tor �i deci proprietar înscris în Contractul de vânzare-cump�rare 
f�r� num�r încheiat la data de 19.11.1998 prezentat la intrarea în �ar�, 
nefiind prezentat� ori depus� o împuternicire din partea numitului Z.  

IN DREPT, spe�ei În cauz�, îi sunt aplicabile prevederile Hot�rârii 
Guvernului Nr.626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Codului vamal al României, care stipuleaz�:  

ART. 164 “ (1) Termenul de Încheiere pentru regimul de 
tranzit vamal se stabile�te de biroul vamal de plecare În 
func�ie de felul mijlocului de transport, distan�a de parcurs, 
condi�ii atmosferice, f�r� ca durata tranzitului s� dep��easc� 
45 de zile.  

(2) 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.  



(3) Biroul vamal de destina�ie Înregistreaz� mijlocul de 
transport �i m�rfurile prezentate �i confirm� biroului vamal 
de plecare primirea m�rfurilor În termen de 3 zile. "  

ART. 165 “ (1) Declara�ia vamal� de tranzit vamal 
constituie titlu executoriu pentru plata taxelor vamale �i a 
drepturilor de import, În cazul În care transportatorul nu 
prezint� m�rfurile la biroul vamal de destina�ie În termenul 
stabilit sau le prezint� cu lipsuri ori substituiri.  

(2) Biroul vamal de plecare percepe taxele vamale �i 
drepturile de import devenite exigibile potrivit alin. (1) dup� 
ce a solicitat biroului vamal de destina�ie informa�ii cu privire 
la sosirea m�rfurilor tranzitate �i a primit, În scris, r�spunsul 
acestuia."  

De asemenea, prevederile art.61 din Legea nr.141/1997 privind 
Codul vamal al României, stipuleaz�:  

“ (1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, Într-o perioad� de 
5 ani de la acordarea liberului de vam�, s� efectueze controlul 
vamal ulterior al opera�iunilor.  

(2) În cadrul controlului vamal ulterior, autoritatea vamal� 
verific� orice documente, registre �i eviden�e referitoare la 
m�rfurile v�muite. Controlul se poate face la oricare persoan� 
care se afl� În posesia acestor acte sau 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 controlul vamal ulterior constat� c� s-au Înc�lcat 
reglement�rile vamale aplica te, datorit� unor date cuprinse În 
declara�ia vamal�, autoritatea vamal�, dup� determinarea 
taxelor vamale cuvenite, ia m�suri de Încasare, respectiv de 
restituire a acestora. Diferen�ele În minus se comunic� 
titularului opera�iunii comerciale �i urmeaz� a fi achitate În 
termen de 7 zile de la data comunicarii. Neplata diferen�ei 
datorate de titularul opera�iunii comerciale În acest termen 
atrage suportarea de major�ri de Întârziere aferente acestei 
diferen�e, În cuantumul stabilit prin lege, precum �i 
interzicerea efectu�rii altor opera�iuni de v�muire, pân� la 
achitarea datoriei vamale."  

Prin prisma prevederilor legale enun�ate �i în baza documentelor 
existente la dosarului cauzei, se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat� de domnul X.  

In ceea ce prive�te dobânzile �i penalit��ile de întârziere 
aferente drepturilor vamale, acestea se datoreaz� în condi�iile în care 
aceste sume sunt accesorii debitului datorat.  

        In drept, sunt incidente prevederile art.13 din Ordonan�a Guvernului 
nr.11/1996 privind executarea, cu toate modific�rile �i complet�rile 



ulterioare, în vigoare pân� la data de 31.12.2003:  
" Pentru achitarea cu Întârziere a obliga�iilor bugetare, 

debitorii datoreaz� major�ri de Întârziere, calculate pentru 
fiecare zi de Întârziere, Începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data realiz�rii sumei 
datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale În vigoare."  

ale art.12 din Ordonan�a Guvernului nr.61/2002 privind colectarea 
creantelor bugetare, republicata, În vigoare pân� la data de 25.05.2004:  

"Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor 
bugetare debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de Întârziere. 
Dobânzile �i penalit��ile de Întârziere da tora te sunt cheltuieli 
nedeductibile la calculul profitului impozabil."  

�i ale art.108(1) Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de 
Întârziere din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� coroborat cu art.114 din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat�, conform c�rora:  

"(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de Întârziere. "  

Având În vedere temeiurile legale invocate precum �i principiul de 
drept potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul, se va respinge 
contesta�ia ca neîntemeiata �i pentru dobânzile �i penalit��ile de 
întârziere aferente drepturilor vamale.  



  

Cu privire la invocarea contestatorului referitoare la prescrip�ia 
dreptului Biroului vamal Turnu de a cere plata taxelor vamal, IN DREPT, 
prevederile din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României, 
stipuleaz�:  

ART. 187 " (1) Termenul de prescrip�ie a dreptului de a cere 
plata taxelor vamale este de 5 ani �i curge de la data accept�rii 
�i Înregistr�rii declara�iei vamale de import.  

(2) Termenele prev�zute În prezentul cod �i În alte 
reglement�ri vamale se calculeaz� potrivit normelor prev�zute 
În Codul de procedur� civil�.  

Prevederilor Decretului nr.167/1958 Republicat, privitor la 
prescrip�ia extinctiv�, stipuleaz�:  

ART. 16 “ Prescrip�ia se Întrerupe:  
b) prin introducerea unei cereri de chemare În judecat� ori 

de arbitrare, chiar dac� cererea a fost introdus� la o instan�� 
judec�toreasc�, ori la un organ de arbitraj, necompetent;  

……………………………………………………………………….. 

Prescrip�ia nu este Întrerupt�, dac� s-a pronun�at Încetarea 
procesului, dac� cererea de chemare În judecat� sau 
executare a fost respins�, anulat� sau dac� s-a perimat, ori 
dac� cel care a f�cut-o a renuntat la ea."  

ART. 17 “ Întreruperea �terge prescrip�ia Început� 
Înainte de a se fi ivit Împrejurarea care a Întrerupt-o.  

Dup� Întrerupere Începe s� curg� o nou� prescrip�ie.  
In cazul cÎnd prescrip�ia a fost Întrerupt� printr-o cerere 

de chemare În judecat� ori de arbitrare sau printr-un act 
Încep�tor de executare, noua prescrip�ie nu Începe s� curg� 
cÎt timp hot�rÎrea de admitere a cererii nu a r�mas definitiv� 
sau, În cazul execut�rii, pîn� la îndeplinirea ultimului act de 
executare."  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se re�in 
urm�toarele:  
· La data de 25.11.1998 se elibereaz� de c�tre Biroul vamal Turnu 

Declara�ia vamal� pentru c�l�tori nr… având men�iunea "�ine loc de 
DVTz �i produce acelea�i efecte juridice"  

· La data de 04.06.1999 se încheie Actul constatator privind taxele �i 
alte drepturi cuvenite bugetului emis de Biroul vamal Turnu.  

· La data de 22.04.2003 se formuleaz� contesta�ie împotriva Actului 
constatator.  

· La data de 19.08.2003 D.G.F.P.a jude�ului Hunedoara restituie 
dosarul contesta�iei Biroului vamal Turnu în vederea reanaliz�rii.  

· La data de 22.10.2003 se introduce cererea în contencios 
administrativ la Tribunalul Hunedoara.  



· La data de 09.01.2004 Tribunalul Hunedoara admite în parte ac�iunea 
în contencios administrativ, obligând pârâta D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara s� solu�ioneze contesta�ia formulat�.  

Prin prisma prevederilor legale enun�ate �i în baza documentelor 
prezentate, existente la dosarului cauzei, s-a re�inut faptul c�, motiva�ia 
contestatorului nu este relevant� pentru demonstrarea prescrip�iei 
dreptului Biroului vamal Turnu de a cere plata taxelor vamale, în 
condi�iile în care în interiorul termenului de prescrip�ie de 5 ani, 
contestatorul a introdus o cerere de chemare în judecat�, cerere 
înregistrat� la Tribunalul Hunedoara sub nr. …/22.10.2003, întrerupând 
�i implicit �tergând prescrip�ia început�, începând astfel s� curg� o nou� 
prescrip�ie.  

Având În vedere cele re�inute �i în conformitate cu prevederile 
art.185 din Ordonan�a Guvernului 92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  

DECIDE:  
Respingerea contesta�iei formulat� de domnul X. 

 
  
 


