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DECIZIA Nr. 24/23.04.2010
privind soluŃionare a contestaŃiei formulată de
S.C. B. S.R.L. C., R. Moldova,
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice a judeŃului Vaslui sub nr. .. din 31.03.2010
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vaslui (D.G.F.P.) prin
Compartimentul SoluŃionare contestaŃii a fost sesizată de către DirecŃia Regională pentru
Accize şi OperaŃiuni Vamale Iaşi, Biroul vamal de frontieră AlbiŃa prin adresa nr.... din
25.03.2010, înregistrată la D.G.F.P. Vaslui sub nr. .. din 31.03.2010, cu privire la
contestaŃa formulată de S.C. B.. S.R.L. C.., str. B.., nr. .., R. Moldova, prin reprezentul
legal A. N.. - director.
ContestaŃia înregistrată la Biroul vamal de frontieră AlbiŃa sub nr. .. din 16.03.2010
a fost formulată împotriva deciziei de regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ../TZ/TC/CC/02.03.2010 emisă în baza procesului verbal de control nr. ../TZ/TC/CC/02.03.2010 de către DirecŃia Regională pentru Accize şi
OperaŃiuni Vamale Iaşi, Biroul vamal de frontieră AlbiŃa prin care s-a stabilit suplimentar
de plată datoria vamală în sumă totală de 00 lei, reprezentând:
- 00 lei – taxe vamale;
- 00 lei - majorări de întârziere aferente taxelor vamale;
- 00 lei - taxă pe valoarea adăugată;
- 00 lei - majorări de întârziere aferente T.V.A.
ContestaŃia a fost depusă de către reprezentantul legal al societăŃii, potrivit art.
206 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură fiscală republicat, la data de 16.03.2010
înregistrată la Biroul vamal de frontieră AlbiŃa din cadrul DirecŃiei Regionale pentru Accize
şi OperaŃiuni Vamale Iaşi sub nr. .., iar Decizia de regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ../TZ/TC/CC a fost emisă la data de
02.03.2010, astfel că aceasta respectă termenul prevăzut de art. 207(1) din acelaşi act
normativ.
Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205, art. 206,
art. 207(1) şi art. 209(1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P. a judetului
Vaslui este competentă să se pronunŃe asupra contestaŃiei formulată de S.C. B..S.R.L.
C.., R. Moldova.
I. Prin contestaŃia formulată împotriva deciziei pentru regularizarea situaŃiei privind
obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ../TZ/TC/CC din 02.03.2010,
societatea susŃine că operaŃiunea de tranzit efectuată sub acoperirea carnetului TIR
YX...., eliberat de către AsociaŃia InternaŃională a Transportatorilor din R. Moldova la data
de 27 iulie 2009, a fost finalizată, marfa a ajuns la destinaŃie, fapt confirmat prin
scrisoarea de transport internaŃională CMR ...
Societatea susŃine că transportul a ajuns la destinaŃie, depunând în susŃinerea
cauzei scrisoarea nr. .. din 10.03.2010 a AsocieŃiei InternaŃionale a Transportatorilor Auto
din Moldova prin care se confirmă că operaŃiunea de tranzit derulată prin carnetul TIR YX
.. a fost închisă la data de 29 iulie 2009 conform procedurii TIR, fapt pentru care solicită
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AlbiŃa reanalizarea situaŃiei şi anularea Deciziei de regularizarea situaŃiei vamale
contestate.
II. Prin procesul verbal de control nr. ../TZ/TC/CC/02.03.2010 care a stat la baza
emiterii deciziei pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr. ../TZ/TC/CC/02.03.2010, organele vamale au constatat că S.C. B..
S.R.L. C., în calitate de principal obligat, a deschis la DirecŃia Regională pentru Accize şi
OperaŃiuni Vamale Iaşi, Biroul vamal de frontieră AlbiŃa operaŃiunea de tranzit sub
acoperirea carnetulului TIR – YX.. (MRN 09ROIS0..) pentru autocamionul cu numărul de
înmatriculare CMF ../CAS.., însoŃit de CMR .. şi factura nr. ../22.07.2009 pentru cantitatea
de .. buc. butelii din sticlă, cu masa de .. kilograme, în valoare de 00 Euro, având ca birou
vamal de destinaŃie K/. A/, B/ şi termen de tranzit de opt zile.
Organele vamale arată că operaŃiunea de tranzit nu a fost încheiată în termen şi a
informat în scris DirecŃia Tehnică de Vămuire şi Tarif Vamal în conformitate cu
prevederile art. 455 (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 privind
dispoziŃiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului, de instituire a
Codului Vamal Comunitar, şi a pct. 22 din Ordinul nr. 431/30.01.2007 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR,
modificat şi completat cu Ordinul nr. 6794/03.07.2007.
DirecŃia Tehnică de Vămuire şi Tarif Vamal a comunicat Biroului vamal de
frontiera AlbiŃa cu adresa nr. .. din 24.02.2010 înregistrată sub nr. ../02.03.2010 că în
urma cercetărilor efectuate pentru operaŃiunea de tranzit derulată sub acoperirea
carnetului TIR nr. YX.. din 27.07.2009 (MRN 09ROIS0..), biroul de destinaŃie din B..nu a
confirmat încheierea regimului de tranzit, iar titularul carnetuluitir sau asociaŃia garantă
(ARTRI) nu au prezentat dovezi alternative din care să rezulte încheierea regimului de
tranzit.
Astfel că, această operaŃiune figurează neconfirmată, tranzitul nu se consideră
încheiat şi în aplicarea prevederilor art. 28 din Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr.
431/2007 şi a art. 11 din ConvenŃia vamală relativă la transportul internaŃional de mărfuri
sub acoperirea carnetelor TIR autoritatea vamală a încheiat din oficiu operaŃiunea de
tranzit şi a emis Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. ../TZ/TC/CC/02.03.2010 pentru
datoria vamală în sumă totală de 00 lei reprezentând taxe vamale în sumă de 00 lei cu
majorări de îmtârziere aferente în sumă de 00 lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă
de 00 lei cu majorări de întârziere aferente în sumă de 00 lei.
Prin referatul cu propuneri de soluŃionare a cotestaŃiei, semnat de conducătorul
organului emitent al actului atacat, se propune respingerea contestaŃiei ca neîntemeiată
şi menŃinerea măsurilor dispuse prin decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. ../TZ/TC/CC
din 02.03.2010 întrucât dovezile de încheiere a regimului de tranzit furnizate atât de
titularul regimului cât şi de asociaŃia garantă AITA din R. Moldova nu respectă dispoziŃiile
art. 455, alin. (3) şi (4) din Regulamentul(CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei din 02 iulie
1993 de stabilire a unor dispoziŃii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al
Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.
Ulterior, Biroul vamal de frontieră AlbiŃa din cadrul DirecŃiei Regionale de Accize şi
operaŃiuni Vamale Iaşi, prin adresa nr. ../TZ/TA/SG din 20.04.2010 înregistrată la DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vaslui sub nr. .. din 22.04.2010, comunică
faptul că operaŃiunea vamală derulată sub acoperirea carnetului TIR YX..
(MRN09ROIS0..) 27.07.2009 a fost închisă şi s-a emis Decizia pentru regularizarea
situaŃiei nr. ../TZ/TA/SG/ din 20.04.2010 prin care s-a anulat decizia nr. ../TZ/TC/CC din
02.03.2010 ce face obiectul contestaŃiei aflate în curs de soluŃionare.
III. Având în vedere actele şi documentele existente în dosar, susŃinerile
contestatoarei în raport de prevederile actelor normative invocate de contestatoare şi de
organul vamal, se reŃin următoarele:
cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a
judeŃului Vaslui, prin compartimentul SoluŃionare contestaŃii se mai poate pronunŃa
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asupra debitelor suplimentare stabilite de organele vamale prin decizia de
regularizarea situaŃiei nr. ../TZ/TC/CC/02.03.2010 în condiŃiile în care în urma
procedurii de cercetare a rezultat că operaŃiunea de tranzit a fost încheiată, Biroul
vamal de frontieră AlbiŃa emiŃând decizia de regularizarea situaŃiei nr. ../TZ/TA/SG
din 20.04.2010 prin care a fost anulată decizia de regularizarea situaŃiei contestate.
În fapt, în cursul anului 2009 la Biroul vamal de frontieră AlbiŃa S. C. B.. SRL C..,
R. Modova şi ca asociaŃie garantă AITA din Moldova, reprezentată de ARTRI România,
a solicitat deschiderea operaŃiunii de tranzit sub acoperirea carnetului TIR YX ..(MRN
09ROIS0..) având ca destinaŃie biroul vamal K.. A., B., care nu a confirmat în termen
încheierea regimului de tranzit.
Prin adresa nr. ../TZ/24.02.2010 Autoritatea NaŃională a Vămilor (ANV), DirecŃia
Tehnici de Vămuire şi Tarif Vamal urmare a cercetărilor efectuate comunică Biroului
vamal de frontieră AbiŃa că biroul de destinaŃie nu a confirmat încheierea operaŃiunii de
tranzit iar titularul carnetului TIR sau asociaŃia garantă (ARTRI) nu au prezentat dovezi
alternative ale încheierii regimului de tranzit, astfelă că, operaŃiunea de tranzit nu poate fi
considerată încheiată şi s-a dispus întocmirea procesului verbal de control şi emiterea
deciziei pentru regularizarea situaŃiei pentru încheierea din oficiu şi scoaterea din
evidenŃă a operaŃiunii.
Prin decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. ../TZ/TC/CC din 02.03.2010 organele
vamale din cadrul Biroului vamal de frontieră AlbiŃa au stabilit datoria vamală suplimentar
de plată în sarcina S.C. B.. S.R.L. C.., R. Moldova, în sumă totală 00 lei reprezentând
taxă vamală în sumă de 00 lei cu majorări de întârziere aferente în sumă de 00 lei şi taxa
pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei cu majorări de întârziere aferente în sumă de 00
lei.
Ulterior, Autoritatea NaŃionala a Vămilor, DirecŃia Tehnici de Vămuire şi Tarif
Vamal prin adresa nr. .../TR/15.04.2010 înregistrată la Biroul vamal de frontieră AlbiŃa
comunică încheierea operaŃiunii de tranzit derulată sub acoperirea carnetului TIR YX ..
(MRN 09ROIS0..) din 27.07.2009 şi dispune întocmirea unei noi decizii pentru
regularizarea situaŃiei, în care sumele stabilite prin decizia nr. ../02.03.2010, se înscriu cu
semnul minus şi operaŃiunea se consideră încheiată.
Biroul vamal de frontieră AlbiŃa cu adresa nr. ../TZ/TA/SG din 20.04.2010,
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vaslui sub nr. .. din
22.04.2010, a transmis copia deciziei de regularizarea situaŃiei nr. ../TZ/TA/SG din
20.04.2010 prin care a fost anulată datoria vamală stabilită prin decizia de regularizarea
situaŃiei nr. ../TZ/TC/CC/02.03.2010.
În drept, la art. 258 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României se prevede că:
(2) Prin remitere se înŃelege fie decizia de a nu percepe, integral sau parŃial,
cuantumul unei datorii vamale, fie decizia de a anula, integral sau parŃial, înscrierea în
evidenŃa contabilă a unui drept de import sau de export care nu a fost achitat.”
Totodată, la art. 259 alin. (2) din acelaşi act normativ se menŃionează că:
(2) Se procedează la remiterea drepturilor de import sau de export în măsura în
care se stabileşte că, în momentul în care au fost înscrise în evidenŃa contabilă,
cuantumul acestor drepturi nu era datorat legal sau că a fost înscris în evidenŃa contabilă
contrar dispoziŃiilor art. 243 alin. (2) şi (3).”
iar la alin. (6) se precizează că:
“Autoritatea vamală procedează la rambursare sau remitere din oficiu, când
constată, în acest termen, existenŃa uneia sau alteia dintre situaŃiile prevăzute la alin. (1)
şi (2).”
În temeiul acestor prevederi legale se reŃine că întocmirea unei noi decizii are ca
efect anularea din evidenŃele organului vamal a debitelor stabilite prin actele de control
remise.
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Ulterior, Autoritatea NaŃională a Vămilor, DirecŃia Tehnici de Vămuire şi Tarif
Vamal prin adresa nr. ../TZ/15.04.2010, a transmis Biroului vamal de frontieră AlbiŃa, că
operaŃiunea de tranzit derulată sub acoperirea carnetului TIR YX .. (MRN 09ROIS0..) a
fost confirmată de biroul vamal de destinaŃie.
Urmare acestei adrese Biroul vamal de frontieră AlbiŃa a emis decizia de
regularizarea situaŃiei nr. ../TZ/TA/SG/20.04.2010 prin care a fost anulată decizia de
regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ../TZ/
TA/SG/20.04.2010 în sumă totală de 00 lei, reprezentând:
- 00 lei – taxe vamale;
- 00 lei - majorări de întârziere aferente taxelor vamale;
- 00 lei - taxă pe valoarea adăugată;
- 00 lei - majorări de întârziere aferente T.V.A.
Având în vedere că în urma emiterii deciziei pentru regularizarea situaŃiei nr. ../TZ/
TA/SG/20.04.2010, organul vamal a anulat debitele stabilite prin decizia de regularizarea
situaŃiei nr. ../TZ/TA/SG/20.04.2010 contestată, contestaŃia îndreptată împotriva titlului de
creanŃă anulat a rămas fără obiect.
Pentru considerentele reŃinute şi în temeiul prevederilor art. 258 alin. (2) şi art. 259
alin. (2) şi alin. (6) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României coroborat cu
art. 216 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată în anul 2007,se:
D E C I D E:
1. Respingerea contestaŃiei formulata de S.C. B.. S.R.L. C.., R. Moldova împotriva
Deciziei de regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul
vamal nr. ../TZ/TA/SG/20.04.2010, ca rămasă fără obiect, luându-se act de faptul că
organul vamal emitent al actului contestat a emis decizia pentru regularizarea situaŃiei
prin care obligaŃiile vamale suplimentare de plată au fost anulate.
2. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept
spre a fi dusă la îndeplinire.
3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, potrivit
art. 210 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat în anul 2007, şi poate fi
atacată, potrivit legii, la Tribunalul Vaslui în termen de 6 luni de la comunicare.
DIRECTOR COORDONATOR,
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