DECIZIA NR . 8 / 2005

emis de Direc ia General a Finan elor Publice
a jude ului Hunedoara în anul 2005
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara
a fost sesizat de Curtea de Apel ..., prin adresa dosar, înregistrat la
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara, asupra
contesta iei formulat de reclamatul Dl. X.
Cu privire la îndeplinirea procedurii de depunere în
termen a contesta iei :
Contesta ia a fost înregistrat la Direc ia Regional Vamal
Interjude ean Arad – Biroul Vamal de Control i V muire la Frontier
Turnu 22.04.2003 i a fost formulat de Dl. X, în baza Ordonan ei de
urgen a Guvernului nr.13 / 06.02.2001 privind solu ionarea contesta iilor
împotriva m surilor dispuse prin actele de control sau de impunere
întocmite de organele Ministerului Finan elor Publice, împotriva :
• Actului constatator, act administrativ emis de Biroul Vamal Turnu i
prin care a stabilit în sarcina numitului DL. Y obliga ii vamale în sum
total de … lei reprezentând :
… lei - taxe vamale;
… lei - accize ;
… lei - taxa pe valoarea ad ugat .
• Titlului executoriu emis de Direc ia Regional
Vamal
Interjude ean Arad, prin care petentul Dl. X a fost obligat la plata
unor drepturi vamale în valoare total de … lei, din care un debit de
… lei i dobânzi în valoare de … lei.
Prin adresa, Direc ia Regional Vamal Interjude ean Arad
– Biroul Vamal Turnu a înaintat dosarul contesta iei depuse de Dl. X
împotriva actului constatator i a titlului executoriu c tre Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara.
Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara, prin adresa, restituie dosarul contesta iei depuse de Dl. X
împotriva actului constatator i a titlului executoriu c tre Direc ia Regional
Vamal Interjude ean Arad – Biroul Vamal Turnu, în vederea reanaliz rii
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dosarului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt de care este
în tiin at i petentul.
Tribunalul Hunedoara – Sec ia Comercial
i Contencios
Administrativ, prin Sentin a dat
în sedin a public admite în parte
ac iunea în contencios administrativ introdus de reclamantul Dl. X i
oblig Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara s
solu ioneze contesta ia formulat
de reclamant împotriva actului
constatator al Biroului Vamal Turnu, totodat instan a luând act de
renun area la judecare a capetelor de cerere privind anularea titlului
executor emis de Direc ia Regional Vamal Arad i suspendarea
execut rii actului constatator.
Prin Decizia, Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Hunedoara solu ionez contesta ia formulat de reclamant, astfel:
– Respinge contesta ia, ca nedepus în termen, pentru cap tul de
cerere privind anularea Actului constatator, act administrativ emis de Biroul
Vamal Turnu i prin care s-au stabilit obliga ii vamale în sum total de …
lei reprezentând :
… lei - taxe vamale;
… lei - accize ;
… lei - taxa pe valoarea ad ugat ;
– Respinge contesta ia, ca f r obiect, pentru capetele de cerere privind
anularea titlului executor emis de Direc ia Regional Vamal Arad i
suspendarea execut rii actului constatator emis de Biroul Vamal Turnu.
Împotriva Deciziei emise de Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului Hunedoara reclamantul Dl. X formuleaz ac iunea în
contencios administrativ la Tribunalul Hunedoara – Sec ia Comercial
i
Contencios Administrativ, instan care prin Sentin a Civil dat
în
sedin a public respinge ca nefondat ac iunea în contencios administrativ
introdus de reclamantul Dl. X.
Reclamantul Dl. X formuleaz recurs împotriva Sentin ei
pronun at de Tribunalul Hunedoara – Sec ia Comercial
i Contencios
Administrativ.
În recursul formulat de petent, Curtea de Apel ... prin
Decizia Civil , dat în sedin a public admite recursul declarat de
reclamantul DL. X împotriva Sentin a Civil pronun at de Tribunalul
Hunedoara i în consecin :
„ Caseaz sentin a atacat
i trimite cauza la Direc ia General a
Finan elor Publice Hunedoara pentru a se pronun a pe fond asupra
contesta iei ”
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Curtea de Apel ..., prin adresa dosar, înregistrat la Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara, a transmis dosarul
cauzei pentru a fi solu ionat contesta ia pe fond.
În drept, ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92
din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , MONITORUL
OFICIAL NR. 941 din 29 decembrie 2003, la art. 196 - Dispozi ii tranzitorii
privind solu ionarea contesta iilor, se prevede :
„ Contesta iile depuse înainte de data intr rii în vigoare a prezentului
cod se solu ioneaz potrivit procedurii administrativ-jurisdic ionale
existente la data depunerii contesta iei. ”
În consecin la data depunerii contesta iei (22.04.2003) era
în vigoare ORDONAN A DE URGEN
A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr.
13 din 26 ianuarie 2001 privind solu ionarea contesta iilor împotriva
m surilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de
organele Ministerului Finan elor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr.
62 din 6 februarie 2001, care la art. 1 alin.(1) art. 4 prevede :
„ART. 1
(1) Contesta iile formulate în condi iile prezentei ordonan e de
urgen
sunt c i administrative de atac prin care se solicit
diminuarea sau anularea, dup caz, a impozitelor, taxelor, datoriei
vamale, contribu iilor la fondurile speciale, a major rilor de întârziere
sau a penalit ilor ori a altor sume constatate i aplicate, precum i a
altor m suri dispuse de organele Ministerului Finan elor Publice
abilitate, potrivit legii, s efectueze acte de control sau de impunere.”
În consecin , Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Hunedoara, este investit s se pronun e pe fond asupra
contesta iei formulat de Dl. X.
I. Prin contesta ia formulat , Dl. X invoc
cauzei urm toarele argumente :

în sus inerea

Autoturismul ... seria asiu …, capacitatea cilindric 1870
cmc. a fost transportat din Germania în data de 25.11.1998 de numitul
Dl. Y în numele i pentru dl. Z, domiciliat în jude ul Cara -Severin,
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propietarul autoturismului men ionat, care s-a repatriat i a v muit acest
bun în scutire de la plata taxelor vamale, opera iunile vamale fiind
definitivate la Biroul Vamal Re i a.
Dup acordarea liberului de vam , autoturismul a fost
omologat i înmatriculat în circula ie, petentul invoc faptul c dintr-o
analiz atent a celor dou acte administrative atacate se eviden iaz o
neconcordan între baza de calcul i valoarea total rezultat , mai ales c
autoturismul a fost v muit în scutire de la plata taxelor vamale.
Petentul invoc în sus inerea comtesta iei prevederile OG nr.
13 / 2001, Legea nr. 141 / 1997 privind Codul Vamal al României i HG nr.
626 / 1997 privind regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României,
solicitând admiterea contesta iei i anularea actului constatator.
II. Prin actul constatator, organele vamale ale Biroului
Vamal Turnu au stabilit urm toarele obliga ii de plat în sarcina lui
DL. Y din … în sum de … lei reprezentând :
…lei - taxe vamale;
…lei - accize ;
…lei - taxa pe valoarea ad ugat .
Motivul recalcul rii drepturilor vamale, invocat în actul
constatator, a fost adresa V mii Deva prin care se precizeaz c
Declara ia Vamal de Tranzit nu se afl înregistrat în eviden , i
prevederile Legii nr. 141 / 1997 art. 61, HG nr. 626 / 1997 , art. 155 i art.
165 .
III. Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei i
având în vedere motiva iile societ ii contestatoare i constat rile
organului de control, în raport cu actele normative invocate, se re in
urm toarele :
Dl. X, în calitate de mo tenitor al defunctului DL. Y
(certificatul de mo tenitor)...

I. Referitor la cap tul de cerere privind actul constator nr.

încheiat de organele vamale ale Biroului Vamal Turnu, cauza supus
solu ion rii este dac Biroul de solu ionare a contesta iilor din cadrul
Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului HUNEDOARA, se
poate pronun a asupra legalit ii stabilirii obliga iile vamale c tre
bugetul statului i a m surilor dispuse prin actul constator contestat
în condi iile în care organele vamale nu efectueaz o analiz pe baz
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de documente existente în spe , în baza prevederilor legale incidente
în spe .
În fapt, organele vamale ale Biroului Vamal Turnu au
stabilit o datorie vamal învocând în actul constatator :
„Legea nr.141/1997, art.61, HG nr.626/1997, art.155 i art.165 adresa
V mii Deva, prin care ne în tiin eaz c D.V.Tz. auto men ionat nu se
afl înregistrat în eviden ”,
f r s se analizeze concret de c tre organele de control vamal spe a în
cauz , f r s se precizeze clar documentele ce trebuiau prezentate de
contestator în vederea justific rii Declara iei Vamale de Tranzit Auto i a
stabilirii clare a regimului vamal aplicabil autoturismul ..., seria asiu …,
capacitatea cilindric 1870 cmc., transportat din Germania în data de
25.11.1998 de numitul Dl. Y în numele i pentru Dl.Z, domiciliat în jude ul
Cara -Severin.
De asemenea nu s-a invocat i citat temeiul legal, ci numai
la general, având în vedere faptul c în spe sunt aplicabile dispozi iile
legisla iei speciale, în vigoare la data încheierii actului constatator, care în
materie vamal are prevederi derogatorii de la principiile generale.
În consecin , se va face aplicarea prevederilor art.9
alin.(3) i (4) din ORDONAN
DE URGEN
a GUVERNULUI
ROMÂNIEI Nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind solu ionarea contesta iilor
împotriva m surilor dispuse prin actele de control sau de impunere
întocmite de organele Ministerului Finan elor Publice, conform c ruia :
„ART. 9
(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul atacat,
atunci când din analiza documentelor existente la dosarul contesta iei
nu se poate determina cu claritate baza impozabil .
(4) În situa ia prev zut la alin. (3) urmeaz s se încheie un nou act
de control sau de impunere, care va viza strict aceea i perioad
i
aceea i baz impozabil care au f cut obiectul contesta iei, act
împotriva c ruia se poate exercita calea administrativ de atac
prev zut de prezenta ordonan de urgen .”
coroborat cu preciz rile pct. 6 din ORDINUL MINISTERUL FINAN ELOR
PUBLICE Nr. 2186 din 6 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare unitar a procedurii de solu ionare a contesta iilor

6

formulate împotriva m surilor dispuse prin actele de control sau de
impunere întocmite de organele Ministerului Finan elor Publice, care arat :
„6. Referitor la art. 9 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.
13/2001:
6.1. În cazul desfiin rii totale sau par iale a actului atacat noul act
de control sau de impunere, care va viza strict aceea i perioad
i
acelea i sume i m suri contestate, va fi întocmit de o alt echip de
control decât cea care a încheiat actul contestat.”
Potrivit celor mai sus men ionate nu se poate re ine dac
organul de control vamal a procedat legal la stabilirea datoriei vamale, i ca
urmare, se va desfiin a actul constator încheiat de organele vamale ale
Biroului Vamal Turnu, referitor la sumele contestate, urmând ca o alt
echip de control s efectueze reverificarea în func ie de cele precizate în
decizie i pe aceea i perioad .
II. Referitor la cap tul de cerere prin care se contest
Titlul executoriu emis de Direc ia Regional Vamal Interjude ean
Arad, prin care petentul Dl. X a fost obligat la plata unor drepturi
vamale în valoare total de …lei, din care un debit de … lei i dobânzi
în valoare de …lei i solicit anularea titlului executor emis de
Direc ia Regional Vamal Arad i suspendarea execut rii actului
constatator emis de Biroul Vamal Turnu, cauza supus solu ion rii
este dac Biroul de solu ionare a contesta iilor din cadrul Direc iei
Generale a Finan elor Publice a jude ului HUNEDOARA, se poate
pronun a, în condi iile în care acest cap t de cerere a fost solu ionat.
Tribunalul Hunedoara – Sec ia Comercial
i Contencios
Administrativ, tot prin dispozitivul Sentin ei, men ioneaz faptul c instan a
a luat act, în baza art.246 din Codul de Procedur Civil , c reclamantul Dl.
X renun la judecarea capetelor de cerere privind anularea titlului
executor emis de Direc ia Regional Vamal Arad i suspendarea
execut rii actului constatator emis de Biroul Vamal Turnu.
Potrivit CODULUI DE PROCEDUR CIVIL la Sec iunea
a V-a Renun area la judecat i renun area la drept, la art. 246 se prevede:
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„
Reclamantul poate s renun e oricând la judecat , fie verbal în
edin , fie prin cerere scris .
Renun area la judecat se constat prin încheiere dat f r drept de
apel. ”
Întrucât reclamantul Dl. X renun la judecarea capetelor de
cerere privind anularea titlului executor i suspendarea execut rii actului
constatator, prin Decizia nr. .../ ... / 15.03.2004 a fost respins
contesta ia ca f r obiect pentru capetele de cerere privind anularea
titlului executor emis de Direc ia Regional
Vamal
Arad
i
suspendarea execut rii actului constatator emis de Biroul Vamal
Turnu .
Având în vedere cele re inute în prezenta, în temeiul
prevederilor ORDONAN EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003
privind Codul de procedur
fiscal , coroborate cu prevederile
ORDONAN EI DE URGEN
A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 13 / 2001
privind solu ionarea contesta iilor împotriva m surilor dispuse prin actele de
control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finan elor
Publice, a ORDINUL MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE Nr. 2186 din
6 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitar a procedurii de solu ionare a contesta iilor formulate împotriva
m surilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de
organele Ministerului Finan elor Publice, a LEGII nr. 141 / 1997 privind
Codul vamal al României, a CODULUI DE PROCEDUR CIVIL , a
LEGII nr. 29 / 1990 a contenciosului administrativ se
DECIDE
Desfiin area actul constator încheiat de organele vamale
ale Biroului Vamal Turnu, urmând ca o alt echip de control s
efectueze reverificarea în func ie de cele precizate în decizie i pe
aceea i perioad .

