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Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata de
Autoritatea Nationala a Vamilor-Directia Regionala Vamala Oradea-Biroul Vamal Satu
Mare, avind in vedere contestatia depusa de numitul
la Biroul vamal Satu Mare sub nr.
, impotriva actului constatator nr
intocmit de Biroul vamal Satu Mare.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.176 din O.G.
92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala.
Constatind in speta intrunirea conditiilor prevazute de art.174 si 178
din O.G.92/2003, republicata, privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor
administrative fiscale, DG.FP. Satu Mare este investita sa se pronunte asupra cauzei.
Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei.
Cuantumul sumei pentru care petenta a declansat procedura
administrativa de atac este de
, reprezentind datorie vamala, stabilita suplimentar.
I. Prin contestatia formulata, ptenta nu este de acord cu datoria vamala
in suma de
, reprezentind taxe vamale, comision vamal, accize, T.V.A. si alte taxe in
plus, stabilite prin Actul constatator nr
intocmit la Biroul Vamal Satu Mare, fata de taxa
vamala platita anterior in anul 2003 la efectuarea importului definitiv de introducere in tara a
autoturismului marca Mercedes Benz.
In motivarea contestatiei, petenta aduce urmatoarele argumente;
- In 05.02.2003, s-au efectuat formalitatile de vamuire conform
chitantei vamale nr. la autoturismul marca Mercedes Benz avind seria de sasiu , la care
s-a anexat contract de vinzare-cumparare.nr, carte identitate Certificat EUR 1 nr. eliberat de
vama interioara din Karlsruhe, Germania;
- masurile dispuse sunt nefondate si nelegale deoarece conform
Protocolului nr.4, art.17, al.1, Certificatul de origine a fost eliberat la solicitarea d-lui , cu
care s-a incheiat contractul de vinzare-cumparare si s-a dat acceptul pentru operatiunea de
export a autoturismului susmentionat;
- au fost indeplinite toate conditiile prevazute in protocolul nr.4 al
Acordului European.
II. Actul constatator s-a intocmit ca urmare a raspunsului nefavorabil
comunicat Biroului Vamal Satu Mare, de catre Autoritatea Nationala a Vamilor cu adresa nr.
si DRV Oradea cu adresa nr.
privind controlul “a posteriori” initiat de catre Biroul
Vamal Satu Mare pentru Certificatul de origine al marfurilor EUR 1 nr. aferent chitantei
vamale nr.
Administratia Vamala Germana a transmis ca
“exportatorul inscris in caseta 1 a certificatului mai sus mentionat nu a depus documente
pentru a dovedi originea preferentiala a autoturismului”, prin urmare autoturismul nu este
originar in sensul Acordului Romania - U.E. si, in consecinta, nu beneficiaza de regim vamal
preferential.
In drept, sunt aplicabile:
- Hot.(A) 1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Codului Vamal al Romaniei, art.107; “ In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor

de origine rezulta ca acordarea regimului preferential a fost neintemeiata, autoritatea vamala
ia masuri pentru recuperarea datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare.”;
- Protocol nr.4 din 25 ianuarie 1997 referitor la definirea notiunii de
“ produse originare” si metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul european
instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile europene si statele membre
ale acestora, pe de alta parte - art.17: “Procedura pentru eliberarea unui certificat de
circulatie a marfurilor EUR 1:
1. Un certificat de circulatie a marfurilor EUR 1 este eliberat de catre
autoritatile vamale ale tarii exportatoare pe baza cererii scrise a exportatorului sau, sub
raspunderea exportatorului, de catre reprezentantul sau autorizat.
2. In acest scop exportatorul sau reprezentantul sau autorizat,
completeaza atit certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1, cit si formularul de cerere....... .
3. Exportatorul care solicita eliberarea unui certificat de circulatie a
marfurilor EUR 1 trebuie sa prezinte oricind, la cererea autoritatilor vamale ale tarii
exportatoare in care se elibereaza certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 toate
documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor in cauza, precum si
indeplinirea celorlalte conditii stipulate in acest protocol.
4. Un certificat de circulatie a marfurilor EUR.1 este eliberat de catre
autoritatile vamale ale unui stat membru al Comunitatii sau al Romaniei, daca produsele in
cauza pot fi considerate produse originare din Comunitate, din Romania sau din una din tarile
la care se face referire la art.3 si 4 si daca indeplinesc celelalte cerinte stipulate in acest
protocol.
5. Autoritatile vamale emitente ale certificatului de circulatie a
marfurilor EUR.1 iau toate masurile pentru a verifica caracterul originar al produselor si
indeplinirea celorlalte conditii stipulate in acest protocol. In acest scop, vor avea dreptul sa
solicite orice document justificativ si sa realizeze orice control in contabilitatea
exportatorului sau orice alta verificare considerata necesara. Acestea se vor asigura, de
asemenea ca documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate
corespunzator. Ele verifica in mod special daca spatiul rezervat descrierii marfurilor a fost
completat in asa fel incit sa excluda orice posibilitate de adaugare frauduloasa.
......................................................................................................................................................
.....
7. Certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 este eliberat de catre
autoritatile vamale si pus la dispozitie exportatorului de indata ce prezentul export a fost
efectuat sau asigurat. “
- Protocol nr.4 din 25 ianuarie 1997 art.32 - “Verificarea dovezilor
de origine:
1. Verificarea ulterioara a dovezilor de origine se efectueaza prin
sondaj sau oride cite ori autoritatile vamale ale tarii importatoare au suspiciuni intemeiate in
legatura cu autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor in cauza, sau
cu indeplinirea celorlalte conditii stipulate in acest protocol.
2. In vederea aplicarii prevederilor paragrafului1, autoritatile vamale
ale tarii importatoare returneaza certificatul de circulatie a marfurilor EUR 1 si factura, daca
a fost prezentata, declaratia de pe factura sau o copie de pe documente autoritatilor vamale,
ale tarii exportatoare, indicind, daca este cazul motivele de fond si de forma care justifica o
ancheta.
Orice documente sau informatii obtinute, care sugereaza ca informatiile furnizate referitoare
la dovezile de origine sunt incorecte vor fi transmise ca dovada a cererii de verificare.

3. Verificarea este efectuata de catre autorittile vamale ale tarii
exportatoare. In acest scop ele au dreptul sa ceara orice dovada si sa realizeze orice verificare
a conturilor exceptionale sau orice alt control considerat corespunzator.
......................................................................................................................................................
.....
5. Autoritatile vamale care solicita verificarea vor fi informate asupra
rezultatelor verificarii cit mai curind posibil. Aceste rezultate trebuie sa indice cu claritate
daca documentele sunt autentice si daca produsele in cauza pot fi considerate ca produse
originare din Comunitate, din Romania sau din una din tarile la care se face referire la art.3 si
4 daca indeplinesc celelalte conditii stipulate in acest protocol.
6. In cazul unor suspiciuni intemeiate, daca in termen de 10 luni de la
data cererii de control a posteriori nu se primeste un raspuns sau daca raspunsul nu contine
date suficiente pentru determinarea autenticitatii documentului in cauza sau a originii reale a
produsului, autoritatile vamale care solicita verificarea pot refuza acordarea preferintelor, cu
exceptia imprejurarilor exceptionale.”
III. Pe considerentele aratate in continutul Referatului si in temeiul
art.10, 182 si 185 din O.G. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, se
DECIDE
respingerea contestatiei ca neintemeiata.
Prezenta decizie poate fi atacata la instanta judecatoreasca de
contencios administrativ competenta in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

