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MINISTERUL  ECONOMIEI  �I  FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  __7___ 
din  _____16.01.2008___ 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de 
persoana fizic� .................... 

...................., 
Municipiul Suceava, Jude�ul Suceava, 

înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a Finan�elor  Publice a jude�ului Suceava  
sub  nr.  .................... 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 
de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava prin adresa nr. 
……………, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ...................., cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
...................., cu domiciliul în ...................., municipiul Suceava, jude�ul Suceava. 

 
Persoana fizic� ...................., contest� m�surile stabilite prin Procesul 

verbal de control nr. .................... întocmit de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Suceava, prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .................... întocmit� de 
Biroul Vamal Suceava �i prin Procesul verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor nr. .................... întocmit de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Suceava, privind suma total� de ...................., reprezentând: 

 
�   .................... – taxe vamale; 
�   .................... – major�ri de întârziere taxe vamale; 
�      .................... – accize; 
�      .................... – major�ri accize; 
�   .................... – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
�      .................... – major�ri de întârziere tax� pe valoarea ad�ugat�;  
�   .................... – amend� contraven�ional�, 

solicitând �i suspendarea execut�rii obliga�iilor de plat� stabilite în sarcina sa prin 
actele atacate. 
 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

  
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
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republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. Persoana fizic� ...................., având domiciliul în ...................., 
municipiul Suceava, jude�ul Suceava, contest� m�surile stabilite prin Procesul 
verbal de control nr. .................... întocmit de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize 
�i Opera�iuni Vamale Suceava, prin Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .................... 
întocmit� de Biroul Vamal Suceava �i prin Procesul verbal de constatare �i 
sanc�ionare a contraven�iilor nr. .................... întocmit de Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, privind suma total� de 
...................., reprezentând: 

 
�   .................... – taxe vamale; 
�   .................... – major�ri de întârziere taxe vamale; 
�      .................... – accize; 
�      .................... – major�ri accize; 
�   .................... – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
�      .................... – major�ri de întârziere tax� pe valoarea ad�ugat�;  
�   .................... – amend� contraven�ional�, 

solicitând �i suspendarea execut�rii obliga�iilor de plat� stabilite în sarcina sa prin 
actele atacate. 
 

În contesta�ia depus�, persoana fizic� .................... solicit� anularea 
Procesului verbal de control nr. .................... �i a Deciziei pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .................... 
prin care s-a stabilit în sarcina sa o datorie vamal� în sum� de .............. cu titlu de 
obliga�ii suplimentare aferente importului autoturismului .............. TDI efectuat la 
data 07.08.2006. 

Petentul consider� actele atacate ca fiind nelegale. 
Persoana fizic� afirm� c� la data de 07.08.2006 s-a prezentat la Biroul 

vamal Suceava pentru întocmirea formalit��ilor de import a autoturismului .............. 
TDI, cu serie �asiu .............., serie motor .............., capacitate cilindric� 1998 cmc, 
combustibil motorin�, an fabrica�ie 2001, culoare verde, care a fost cump�rat din 
Germania la data de 02.08.2006. 

La controlul vamal, petentul a prezentat actul de vânzare-cump�rare, 
factura nr. .............., certificatul EUR 1 nr. .............. �i cartea auto nr. .............., pe 
baza c�rora s-a stabilit valoarea în vam� de ..... EURO. 

Contestatorul sus�ine c� decizia are la baz� adresa nr. .............., a A.N.V. 
Bucure�ti, Direc�ia Tehnici de V�muiri �i Tarif Vamal prin care aceasta comunic� 
D.J.A.O.V. Suceava c� petentul nu beneficiaz� de regimul tarifar preferen�ial acordat 
la data importului autoturismului, întrucât administra�ia vamal� german� a r�spuns c� 
pentru autovehiculul în cauz� expeditorul nu a fost g�sit. În temeiul acestei adrese s-a 
concluzionat c� nu se poate confirma c� marfa nu este de origine comunitar� �i s-au 
întocmit procesul verbal de control �i Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
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obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal contestate, pe care contestatorul 
le consider� nelegale, deoarece nu s-a f�cut dovada în cadrul controlului „a 
posteriori” c� autoturismul acoperit de certificatul EUR 1 nr. H .............. nu 
beneficiaz� de regimul tarifar preferen�ial acordat la data importului. 

Petentul invoc� prevederile Protocolului nr. 4 al Acordului România-UE, în 
care se men�ioneaz� c� produsele originare din Comunitatea European� la importul în 
România beneficiaz� de prevederile acordului prin prezentarea unui certificat de 
circula�ie a m�rfurilor EUR 1. 

Contestatorul sus�ine c� autoturismul .............., importat din Germania este 
produs originar din Comunitatea European� �i ca atare beneficiaz� de tax� vamal�-
„tarif preferen�ial” prin prezentarea certificatului EUR 1, a�a cum s-a procedat corect 
la v�muirea acestuia pe data de 07.08.2006, conform Protocolului sus-men�ionat. 

În ceea ce prive�te rezultatul controlului „a posteriori” în baza c�ruia s-au 
întocmit procesul verbal de control �i decizia de regularizare contestate, petentul 
afirm� c� acesta a avut un caracter formal, deoarece a�a cum rezult� din adresa nr. 
.............. a Autorit��ii Na�ionale a V�milor c�tre Biroul Vamal Suceava, administra�ia 
vamal� german�, cu adresa nr. .............., a comunicat c� „pentru autovehiculul 
acoperit de certificatul EUR 1 nr. H .............. expeditorul nu a fost g�sit” �i de aceea 
nu se poate confirma c� marfa este de origine comunitar�, ceea ce nu înseamn� c� 
certificatul EUR 1 nu este real, c� autoturismul nu este acoperit de certificatul EUR 1 
în sensul c� nu provine din Germania-stat membru al Uniunii Europene care intr� sub 
inciden�a Protocolului nr. 4 privind definirea no�iunii de „produs originar” din 
comunitatea european�. 

Persoana fizic� mai men�ioneaz� c�, deoarece controlul „a posteriori” nu   
s-a putut efectua pe motiv c� expeditorul nu a fost g�sit, f�r� temei s-au întocmit 
procesul-verbal de control �i Decizia de regularizare contestate în care s-a re�inut c� 
autoturismul – acoperit de certificatul EUR 1 nr. H .............., nu beneficiaz� de regim 
tarifar preferen�ial acordat la data importului. 

Astfel, petentul solicit� admiterea contesta�iei �i anularea procesului verbal 
de control nr. .................... �i a Deciziei nr. ..................... 

Petentul contest� de asemenea, �i procesul verbal de constatare a 
contraven�iilor nr. ...................., întocmit de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Suceava, prin care a fost sanc�ionat contraven�ional cu o amend� 
de ...................., pe motiv c� în data de 07.08.2006 la declara�ia vamal� de import a 
autoturismului .............., seria ............................, cump�rat din Germania, acesta a 
anexat certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 nr. H .............. care la controlul „a 
posteriori” nu s-a putut verifica. 

Contestatorul solicit� anularea procesului verbal de constatare susmen�ionat 
ca nelegal, întrucât contraven�ia pentru care a fost sanc�ionat nu exist�. 

Petentul mai solicit� �i suspendarea execut�rii obliga�iilor de plat� stabilite 
în sarcina sa prin procesele verbale �i decizia atacate, pân� la solu�ionarea definitiv� a 
contesta�iilor formulate împotriva acestora. 

 
II. Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, 

prin Procesul verbal de control nr. .................... �i Decizia pentru regularizarea 
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situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. 
...................., precum �i prin Procesul verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor nr. ...................., în baza adresei Autorit��ii Na�ionale a V�milor 
Bucure�ti nr. .............., înregistrat� la DJAOV Suceava sub nr. .............. (prin 
care se transmite c� autovehiculul nu este de origine comunitar� �i drept 
urmare, certificatul nu beneficiaz� de regim tarifar preferen�ial), a calculat 
drepturile vamale de import pentru autoturismul marca .............. TDI serie �asiu 
.............. importat din Germania de persoana fizic� .................... �i a stabilit c� 
aceasta datoreaz� suplimentar bugetului de stat suma total� de ...................., 
astfel: 

 
�   .................... – taxe vamale; 
�   .................... – major�ri de întârziere taxe vamale; 
�      .................... – accize; 
�      .................... – major�ri accize; 
�   .................... – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
�      .................... – major�ri de întârziere tax� pe valoarea ad�ugat�; 
�   .................... – amend� contraven�ional�. 

 
La data de 05.10.2006, persoana fizic� ...................., s-a prezentat la 

DJAOV Suceava pentru v�muirea unui autoturism marca .............. TDI, anul 
fabrica�iei 2001, capacitate cilindric� 1998 cmc, solicitând prin cererea nr. .............. 
plata drepturilor vamale, cu acordarea regimului tarifar preferen�ial în baza 
certificatului de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 nr. H ............... 

DJAOV Suceava acord� regimul tarifar preferen�ial prev�zut �i întocme�te 
chitan�a de import nr. .............. de v�muire a bunului �i de încasare a drepturilor 
vamale cu acordarea regimului tarifar preferen�ial.  

DJAOV Suceava a acordat regimul tarifar preferen�ial �i a întocmit 
documenta�ia de import în baza dispozi�iilor prev�zute de Codul Vamal al României 
aprobat prin Legea nr. 86/2006, Regulamentul de aplicare a codului vamal al 
României aprobat prin HG 707/2006, OMFP 1076/2006, Legea nr. 571/2003 cu 
modific�rile ulterioare �i Tariful Vamal de import al României pe anul 2006. 

 
În urma ini�ierii procedurii de control “a posteriori” s-a trecut la verificarea 

certificatului de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 nr. H .............., acest certificat fiind 
transmis administra�iei vamale germane. 

 
Cu adresa nr. .............., înregistrat� la DJAOV Suceava cu nr. .............., 

Autoritatea Na�ional� a V�milor transmite adresa autorit��ii vamale germane nr. 
.............. cuprinzând r�spunsul acesteia prin care se comunic� faptul c� expeditorul 
nu a fost g�sit �i de aceea nu se poate confirma c� „marfa este de origine 
comunitar�” �i ca urmare, autovehiculul acoperit de certificatul men�ionat nu 
beneficiaz� de regim tarifar preferen�ial. 
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În conformitate cu prevederile art. 54, art. 55 �i art. 100 din Codul Vamal al 
României aprobat prin Legea 86/2006 �i ale art. 130 din Regulamentul de aplicare al 
Codului Vamal al României aprobat prin HG 707/2006, corelate cu dispozi�iile art. 
16 �i 32 din Protocolul referitor la definirea no�iunii de produse originare �i metodele 
de cooperare administrativ� anex� la Acordul România-UE ratificat prin OUG nr. 
192/2001, Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava retrage 
tratamentul preferen�ial acordat cu ocazia importului �i întocme�te Procesul verbal de 
control nr. .................... �i Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .............. pentru recuperarea datoriei 
vamale în minus. 

 
Astfel, se stabile�te în sarcina persoanei fizice o datorie vamal� în sum� de 

.............., iar pentru neplata în termen a acesteia s-au calculat major�ri de întârziere în 
sum� total� de .............., iar prin Procesul verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor nr. .................... s-a stabilit o amend� contraven�ional� în sum� de 
..................... 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentului, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 
 

1. Referitor  la  suma  contestat�  de  ..............,  reprezentând 
.................... – taxe vamale, .................... – accize �i .................... – tax� pe valoarea 
ad�ugat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e dac� persoana fizic� .................... beneficiaz� de regimul 
tarifar preferen�ial pentru autovehiculul marca .............. TDI, serie �asiu 
.............., în condi�iile în care autoritatea vamal� german� comunic� faptul c� 
bunul acoperit de certificatul EUR 1 nr. H .............. nu este originar în sensul 
Acordului România-UE. 

 
În fapt, la data de 07.08.2006, persoana fizic� ...................., s-a prezentat 

la Biroul Vamal Suceava pentru v�muirea unui autovehicul marca .............. TDI, 
serie �asiu .............., anul fabrica�iei 2001, solicitând prin cererea nr. .............. plata 
drepturilor vamale, cu acordarea regimului tarifar preferen�ial în baza certificatului de 
circula�ie a m�rfurilor EUR 1 nr. H ............... 

 
DJAOV Suceava acord� regimul tarifar preferen�ial prev�zut �i întocme�te 

chitan�a de import nr. .............. de v�muire a bunului �i de încasare a drepturilor 
vamale cu acordarea regimului tarifar preferen�ial.  

DJAOV Suceava a acordat regimul tarifar preferen�ial �i a întocmit 
documenta�ia de import în baza dispozi�iilor prev�zute de Codul Vamal al României 
aprobat prin Legea nr. 86/2006, Regulamentul de aplicare a codului vamal al 
României aprobat prin HG 707/2006, OMFP 1076/2006, Legea nr. 571/2003 cu 
modific�rile ulterioare �i Tariful Vamal de import al României pe anul 2006. 
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În urma ini�ierii procedurii de control “a posteriori” s-a trecut la verificarea 
certificatului de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 nr. H .............., acest certificat fiind 
transmis administra�iei vamale germane. 

 
Cu adresa nr. .............., înregistrat� la DJAOV Suceava cu nr. .............., 

Autoritatea Na�ional� a V�milor transmite adresa autorit��ii vamale germane nr. 
.............. cuprinzând r�spunsul acesteia prin care se comunic� faptul c� expeditorul 
nu a fost g�sit �i de aceea nu se poate confirma c� „marfa nu este de origine 
comunitar�” �i ca urmare, autovehiculul acoperit de certificatul men�ionat nu 
beneficiaz� de regim tarifar preferen�ial. 

 
În conformitate cu prevederile art. 54, art. 55 �i art. 100 din Codul Vamal al 

României aprobat prin Legea 86/2006 �i ale art. 130 din Regulamentul de aplicare al 
Codului Vamal al României aprobat prin HG 707/2006, corelate cu dispozi�iile art. 
16 �i 32 din Protocolul referitor la definirea no�iunii de produse originare �i metodele 
de cooperare administrativ� anex� la Acordul România-UE ratificat prin OUG nr. 
192/2001, Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava retrage 
tratamentul preferen�ial acordat cu ocazia importului �i întocme�te Procesul verbal de 
control nr. .................... �i Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. .............. pentru recuperarea datoriei 
vamale în minus. 

 
Astfel, se stabile�te în sarcina persoanei fizice o datorie vamal� în sum� de 

............... 
 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 54 �i art. 46 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al 
României �i art. 55 din Hot�rârea Nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României: 

 
ART. 54 
„Regulile de origine preferen�ial� stabilesc condi�iile de determinare a 

originii în vederea aplic�rii m�surilor tarifare preferen�iale prev�zute la art. 46 
lit. d) �i e)”. 

 
ART. 46 
„Tariful vamal al României cuprinde: 
[…]d) m�surile tarifare preferen�iale cuprinse în acordurile încheiate 

de România cu anumite ��ri sau grupuri de ��ri �i care stipuleaz� acordarea 
tratamentului tarifar preferen�ial; 

e) m�surile tarifare preferen�iale care pot fi acordate unilateral de 
România pentru anumite ��ri sau grupuri de ��ri;[…]”. 

 
ART. 55 
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„Regimul tarifar preferen�ial prev�zut de acordurile interna�ionale la 
care România este parte se acord� în condi�iile stabilite de aceste acorduri. 
Dovada originii �i documentele probatorii, precum �i metodele de cooperare 
administrativ� sunt cele prev�zute de fiecare acord în parte”. 
 

Se în�elege c� regimul tarifar preferen�ial care este prev�zut de acordurile 
interna�ionale la care este parte �i România se acord� în condi�iile prev�zute de 
acordurile respective. 

 
� Referitor la controlul ulterior al declara�iilor, sunt incidente prevederile cap. 6 

art. 100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României: 
 
CAP. 6 
„Controlul ulterior al declara�iilor 
 
ART. 100 
(1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea 

declarantului, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea liberului de vam�, s� 
modifice declara�ia vamal�. 

(2) În cadrul termenului prev�zut la alin. (1), autoritatea vamal� 
verific� orice documente, registre �i eviden�e referitoare la m�rfurile v�muite 
sau la opera�iunile comerciale ulterioare în leg�tur� cu aceste m�rfuri. 
Controlul se poate face la sediul declarantului, al oric�rei alte persoane 
interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în opera�iunile 
men�ionate sau al oric�rei alte persoane care se afl� în posesia acestor acte ori 
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 dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul ulterior 
rezult� c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal respectiv au fost 
aplicate pe baza unor informa�ii inexacte sau incomplete, autoritatea vamal� ia 
m�suri pentru regularizarea situa�iei, �inând seama de noile elemente de care 
dispune. 

(4) Autoritatea vamal� stabile�te modelul documentului necesar pentru 
regularizarea situa�iei, precum �i instruc�iunile de completare a acestuia. 

(5) În cazul în care se constat� c� a luat na�tere o datorie vamal� sau 
c� au fost sume pl�tite în plus, autoritatea vamal� ia m�suri pentru încasarea 
diferen�elor în minus sau rambursarea sumelor pl�tite în plus, cu respectarea 
dispozi�iilor legale. 

(6) În cadrul controlului ulterior al declara�iilor, autoritatea vamal� 
stabile�te potrivit alin. (3) �i diferen�ele în plus sau în minus privind alte taxe �i 
impozite datorate statului în cadrul opera�iunilor vamale, luând m�suri pentru 
încasarea diferen�elor în minus constatate. Diferen�ele în plus privind aceste 
taxe �i impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementeaz�. 
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(7) Când înc�lcarea reglement�rilor vamale constituie, dup� caz, 
contraven�ie sau infrac�iune, autoritatea vamal� este obligat� s� aplice 
sanc�iunile contraven�ionale sau s� sesizeze organele de urm�rire penal�. 

(8) Declara�ia vamal� acceptat� �i înregistrat�, precum �i documentul 
prev�zut la alin. (4) constituie titlu de crean��”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c�, 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 �i în toate cazurile în care, în urma verific�rii 
dovezilor de origine, rezult� c� acordarea regimului a fost neîntemeiat� (în cazul de 
fa�� – regim tarifar preferen�ial), s� ia m�suri pentru recuperarea datoriei vamale prin 
întocmirea de documente pentru regularizarea situa�iei. 
 

� În ceea ce prive�te verificarea dovezilor de origine, la art. 32 pct. 1, 2, 3, 5 �i 6 
din protocolul referitor la definirea de “produse originare”, ratificat prin O.U.G 
nr. 192/2001, se precizeaz�: 

 
“1. Verificarea ulterioar� a dovezilor de origine se efectueaz� prin 

sondaj sau ori de câte ori autorit��ile vamale ale ��rii importatoare au suspiciuni 
întemeiate în leg�tur� cu autenticitatea acestor documente, caracterul originar 
al produselor în cauz� sau cu îndeplinirea  celorlalte condi�ii stipulate în acest 
protocol. 

2. În vederea aplic�rii prevederilor paragrafului 1, autorit��ile vamale 
ale ��rii importatoare returneaz� certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 �i 
factura, dac� a fost prezentat�, declara�ia pe factur� sau o copie de pe 
documente autorit��ilor vamale ale ��rii exportatoare, indicând, dac� este cazul, 
motivele de fond �i de form� care justific� o anchet�. Orice documente sau 
informa�ii ob�inute, care sugereaz� c� informa�iile furnizate referitoare la 
dovezile de origine sunt incorecte, vor fi transmise ca dovad� a cererii de 
verificare. 

3. Verificarea este efectuat� de c�tre autorit��ile vamale ale ��rii 
exportatoare. În acest scop, ele au dreptul s� cear� orice dovad� �i s� realizeze 
orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control considerat 
corespunz�tor. 

5. Autorit��ile vamale care solicit� verificarea vor fi informate asupra 
rezultatelor verific�rii cât mai curând posibil. Aceste rezultate trebuie s� indice 
cu claritate dac� documentele sunt autentice �i dac� produsele în cauz� pot fi 
considerate ca produse originare din Comunitate, din Româna sau din una din 
��rile la care se face referire la art. 3 �i 4 �i dac� îndeplinesc celelalte condi�ii 
stipulate în acest protocol. 

6. În cazul unor suspiciuni întemeiate, dac� în termenul de 10 luni de la 
data cererii de control a posteriori nu se prime�te un r�spuns sau dac� 
r�spunsul nu con�ine date suficiente pentru determinarea autenticit��ii 
documentului în cauz� sau a originii reale  produsului, autorit��ile vamale care 
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solicit� verificarea pot refuza acordarea preferin�elor, cu excep�ia 
împrejur�rilor excep�ionale.” 

 
La verificarea ulterioar� a dovezilor de origine, autorit��ile vamale ale ��rii 

importatoare returneaz� certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 autorit��ilor 
vamale ale ��rii exportatoare, verificarea fiind efectuat� de c�tre autorit��ile vamale 
ale ��rii exportatoare. Rezultatele verific�rii trebuie s� indice cu claritate dac� 
documentele sunt autentice �i dac� produsele în cauz� pot fi considerate ca produse 
originare din Comunitate �i dac� îndeplinesc celelalte condi�ii stipulate în protocolul 
referitor la definirea de „produse originare”, ratificat prin O.U.G nr. 192/2001. 

 
Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, s-a ini�iat procedura de 

control „a posteriori” privind îndeplinirea criteriilor de origine �i autenticitatea 
dovezii care atest� originea bunului acoperit cu certificatul de origine EUR 1 nr. D 
............... 

 
Autoritatea vamal� german� a transmis autorit��ii vamale române rezultatul 

controlului “a posteriori” prin adresa nr. .............., în care se precizeaz� c� 
“expeditorul nu a fost g�sit”. De asemenea, autoritatea vamal� german� mai 
transmite �i certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 nr. D .............. având 
marcat� a doua c�su�� din rubrica nr. 14. 

 
Autoritatea Na�ional� a V�milor Bucure�ti, cu adresa nr. .............., 

transmite Biroului Vamal Suceava rezultatul controlului “a posteriori” efectuat de 
autoritatea german� privind originea bunului acoperit cu certificatul EUR 1 nr. D 
.............., în care men�ioneaz� faptul c� “nu se poate confirma c� marfa este de 
origine comunitar�, deci nu se poate acorda regimul tarifar preferen�ial”. 

 
� În ceea ce prive�te eliberarea unui certificat de circula�ie a m�rfurilor, art. 16, 

17 paragraful 1 din Protocolul referitor la definirea no�iunii de “produse 
originare”, ratificat prin O.U.G nr. 192/2001, precizeaz�: 

 
Art. 16 
“1. Produsele originare din Comunitate beneficiaz� la importul în 

România �i produsele originare din România beneficiaz� la importul în 
Comunitate de prevederile acordului prin prezentarea: 

a)fie a unui certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1, al c�rui model 
figureaz� în anexa nr. III”. 

 
Modelul certificatului de circula�ie a m�rfurilor prev�zut în anexa III se 

prezint� astfel: 
CERTIFICAT DE CIRCULA�IE A M�RFURILOR 

 ______________________________________________________________________________ 
| 1. Exportator (Numele, adresa      | EUR. 1           Nr. A 000 000          | 
| complet�, �ara)                    |_________________________________________| 
|                                    | Consulta�i notele de pe verso înainte   | 
|                                    | de a completa formularul                | 
|____________________________________|_________________________________________| 
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| 3. Destinatar (denumire, adresa    | 2. Certificat utilizat pentru           | 
| complet�, �ara) (men�iune          | schimburile preferen�iale dintre        | 
| facultativ�)                       | ....................................... | 
|                                    |                 �i                      | 
|                                    | ....................................... | 
|                                    | (Indica�i ��rile, grupul de ��ri sau    | 
|                                    |      teritoriile implicate)             | 
|                                    |_________________________________________| 
|                                    | 4. �ara, grupul de | 5. �ara, grupul de | 
|                                    | ��ri sau teritoriul| ��ri sau teritoriul| 
|                                    | în care produsele  | de destina�ie      | 
|                                    | sunt considerate   |                    | 
|                                    | originare          |                    | 
|____________________________________|____________________|____________________| 
| 6. Informa�ii privind transportul  | 7. Observa�ii                           | 
| (Op�iune facultativ�)              |                                         | 
|____________________________________|_________________________________________| 
| 8. Num�rul de ordine; marca, numerotarea,    | 9. Greutatea | 10. Facturi    | 
| num�rul �i natura coletelor*1); Denumirea    | brut� (kg)   | (men�iune      | 
| m�rfurilor                                   | sau ale      | facultativ�)   | 
|                                              | unit��ii de  |                | 
|                                              | m�sur� (mc,  |                | 
|                                              | l, etc.)     |                | 
|____ _________________________________________|______________|________________| 
| 11. VIZA V�MII                          | 12. DECLARA�IA EXPORTATORULUI      | 
|                                         |                                    | 
| Declara�ie certificat� conform�         |     Subsemnatul declar c� m�rfurile| 
| Document export*2)                      | descrise mai sus îndeplinesc       | 
| Model ................ Nr. ...          | condi�iile cerute pentru ob�inerea | 
| Din ....................                | prezentului certificat             | 
| Unitatea vamal� ..............          |                                    | 
| �ara sau teritoriul de                  |                                    | 
| eliberare ....................  �tampila|                                    | 
| Locul ......... data .........          | Locul ....... data ........        | 
|                                         |                                    | 
| ..............................          | ..............................     | 
|        (Semn�tura)                      |       (Semn�tura)                  | 
|_________________________________________|____________________________________| 
    *1) Dac� m�rfurile nu sunt împachetate, indica�i nr. coletelor sau trece�i "În vrac" 
dup� caz 
    *2) Completa�i numai când regulamentele ��rii importatoare sau teritoriului o cer 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| 13. CERERE DE CONTROL, a se expedia | 14. REZULTATUL CONTROLULUI             | 
| la:                                 |________________________________________| 
|                                     | Controlul efectuat a permis s� se      | 
|                                     | constate c� prezentul certificat*1)    | 
|                                     |  _                                     | 
|_____________________________________| |_|  a fost într-adev�r eliberat de    | 
| Controlul autenticit��ii �i         | unitatea vamal� �i men�iunile pe care  | 
| legalit��ii prezentului certificat  | le con�ine sunt exacte                 | 
| este solicitat.                     |                                        | 
|                                     |  _                                     | 
|                                     | |_|  nu îndepline�te condi�iile de     | 
|                                     | autenticitate �i legalitate cerute (a  | 
|                                     | se vedea observa�iile anexate)         | 
|  Locul ........... data ..........  |                                        | 
|                                     |   Locul ........ data .........        | 
|                                     |                                        | 
|                         �tampila    |                                        | 
|                                     |                         �tampila       | 
|                                     |                                        | 
| ....................                |                                        | 
|     (Semn�tura)                     |                                        | 
|                                     | ..................                     | 
|                                     |    (Semn�tura)                         | 
|                                     | ____________                           | 
|                                     | *1) Marca�i cu X men�iunea             | 
|                                     | corespunz�toare                        | 
|_____________________________________|________________________________________| 
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Art. 17 
“1. un certificat de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre 

autorit��ile vamale ale ��rii exportatoare pe baza cererii scrise a exportatorului 
sau, sub r�spunderea exportatorului, de c�tre reprezentantul s�u autorizat”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� certificatul de circula�ie a 

m�rfurilor EUR 1 este eliberat de c�tre autorit��ile vamale ale ��rii exportatoare pe 
baza cererii scrise a exportatorului sau sub r�spunderea exportatorului. Preferin�ele 
tarifare se acord� la depunerea certificatului de origine a m�rfurilor. 

 
Din modelul certificatului de circula�ie a m�rfurilor mai sus prezentat 

rezult� c� cea de a doua c�su�� a rubricii nr. 14 se marcheaz� cu „x”, atunci când 
acesta “nu îndepline�te condi�iile de autenticitate �i legalitate cerute”. 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� certificatul 

de circula�ie a m�rfurilor EUR 1 nr. D .............., are înscris� expresia „nicht den 
erfordernissen fur ihre Echteit und fur die Richtigkeit der darin enthaltenen 
angaben enrtspricht (siehe beigefugte Bemerkungen)”, ceea ce potrivit modelului 
oficial al certificatului de circula�ie EUR 1 prev�zut în Anexa III la protocolul nr. 4 
privind definirea no�iunii de „produse originare” înseamn� c� „nu îndepline�te 
condi�iile de autenticitate �i legalitate cerute”. Certificarea marcajului din rubrica nr. 
14 este dat� de semn�tura �i �tampila autorit��ii vamale germane. 

 
Deoarece autoritatea vamal� german�, în urma verific�rii certificatului 

EUR1 nr. D .............., prin adresa nr. .............. certific� faptul c� „expeditorul nu a 
fost g�sit”, se trage concluzia c� bunul acoperit de certificatul EUR 1 nr. D .............. 
nu este originar în sensul Acordului România-UE, astfel c� Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, prin Procesul verbal de control nr. 
...................., în mod legal a anulat regimul vamal preferen�ial acordat. 

 
� În Ordinul Nr. 1076 din 26 iunie 2006 pentru aprobarea valorilor în vam�, în 

Anexa 3 este prezentat� valoarea în vam� pentru autoturisme: 
 
ANEXA 3 
 
                        VALOAREA ÎN VAM� PENTRU AUTOTURISME 
                           - pozi�ia tarifar� nr. 87.03 
                                     (ÎN EURO) 
 
 _____________________________________________________________________________ 
|  CAPACITATE   |VALOARE| VALOARE  |VALOARE   |VALOARE   |VALOARE   |VALOARE   | 
|  CILINDRIC�   |AN BAZ�| DUP� 1 AN|DUP� 2 ANI|DUP� 3 ANI|DUP� 4 ANI|DUP� 5 ANI| 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|Pân� la 500 cmc|  2500 |     1250 |     1000 |      850 |      700 |      550 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
| 501 -  600 cmc|  3400 |     1730 |     1600 |     1520 |     1330 |     1150 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
| 601 -  700 cmc|  4300 |     2560 |     2340 |     2290 |     2010 |     1750 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
| 701 -  800 cmc|  5200 |     3390 |     3080 |     3060 |     2690 |     2350 | 
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|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
| 801 -  900 cmc|  6100 |     4220 |     3820 |     3830 |     3370 |     2950 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
| 901 - 1000 cmc|  7000 |     5040 |     4560 |     4590 |     4050 |     3510 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1001 - 1100 cmc|  8000 |     5200 |     6440 |     4635 |     4095 |     3600 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1101 - 1200 cmc|  9000 |     5360 |     4720 |     4680 |     4140 |     3690 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1201 - 1300 cmc| 10000 |     5800 |     5120 |     5040 |     4410 |     3870 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1301 - 1400 cmc| 11000 |     6240 |     5520 |     5400 |     4680 |     4050 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1401 - 1500 cmc| 12000 |     7000 |     6160 |     5985 |     5210 |     4590 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1501 - 1600 cmc| 13000 |     7760 |     6800 |     6570 |     5760 |     5130 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1601 - 1700 cmc| 14000 |     8560 |     7520 |     7290 |     6300 |     5580 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1701 - 1800 cmc| 15000 |     9360 |     8240 |     8010 |     6840 |     6030 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1801 - 1900 cmc| 16000 |    10160 |     8960 |     8730 |     7470 |     6525 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|1901 - 2000 cmc| 17000 |    10960 |     9680 |     9450 |     8100 |     7020 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2001 - 2100 cmc| 18000 |    11890 |    10465 |    10190 |     8700 |     7550 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2101 - 2200 cmc| 19000 |    12820 |    11250 |    10930 |     9300 |     8080 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2201 - 2300 cmc| 20000 |    13750 |    12035 |    11670 |     9900 |     8610 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2301 - 2400 cmc| 21000 |    14680 |    12820 |    12410 |    10500 |     9140 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2401 - 2500 cmc| 22000 |    15600 |    13600 |    13140 |    11160 |     9630 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2501 - 2600 cmc| 23000 |    15970 |    13970 |    13570 |    11540 |     9940 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2601 - 2700 cmc| 24000 |    16340 |    14340 |    14000 |    11920 |    10250 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
 
|2701 - 2800 cmc| 25000 |    16710 |    14710 |    14430 |    12300 |    10560 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2801 - 2900 cmc| 26000 |    17080 |    15080 |    14860 |    12680 |    10870 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|2901 - 3000 cmc| 27000 |    17400 |    15440 |    15300 |    13050 |    11160 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
|Peste 3001 cmc | 41000 |    28080 |    24160 |    23400 |    19890 |    16740 | 
|_______________|_______|__________|__________|__________|__________|__________| 
 

Rezult� de aici c� pentru autoturismul importat de persoana fizic� 
...................., având capacitatea cilindric� 1998 cmc �i anul fabrica�iei 2001 (deci 
peste 5 ani), încadrat� în categoria 8703.23.90 – autoturisme �i alte autovehicule, în 
principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la pozi�ia 
87.02), inclusiv ma�inile de tipul „break” �i ma�inile de curse cu o capacitate 
cilindric� peste 1.500 cm^3, dar de maximum 3.000 cm^3 - uzate, valoarea în vam� 
este de 7.020 EURO. 

Prin urmare, deoarece bunul importat de persoana fizic� nu beneficiaz� de 
regim tarifar preferen�ial, în mod legal organul fiscal a recalculat obliga�iile de plat� 
ale acesteia, raportându-se astfel la o valoare în vam� de 7.020 EURO fa�� de suma 
luat� în calcul ini�ial când a beneficiat de regim tarifar preferen�ial �i a stabilit c� 
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persoana fizic� .................... datoreaz� suplimentar bugetului de stat drepturi vamale 
în sum� de ............... 

 
Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus �i faptul c� 

certificatul de origine EUR 1 nr. D .............. nu reprezint� o dovad� de origine pentru 
autoturismul importat de persoana fizic� ...................., urmeaz� a se respinge 
contesta�ia depus� împotriva Procesului verbal de control nr. .................... �i Deciziei 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. .................... pentru suma de .............., reprezentând drepturi vamale de 
import. 

 
2. Referitor la suma de .............., reprezentând major�ri de întârziere 

din care: .................... – major�ri de întârziere taxe vamale, .................... – 
major�ri de întârziere accize �i .................... – major�ri de întârziere tax� pe 
valoarea ad�ugat�, stabilite suplimentar de c�tre inspectorii din cadrul Direc�iei 
Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava prin Decizia pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. ...................., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� persoana fizic� .................... datoreaz� 
aceste sume, în condi�iile în care obliga�ia bugetar� pentru care s-au calculat 
aceste major�ri este datorat� �i nu a fost achitat� la scaden��. 

 
În fapt, organele vamale au calculat pentru neplata în termen a taxelor 

vamale, a accizelor �i taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilite prin Procesul verbal de 
control nr. .................... �i Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ...................., major�ri în sum� total� de 
.............. pentru perioada 07.08.2006 – 28.09.2007. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 

 
� art. 115 din OG 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, republicat�, 

devenit art. 119 prin republicare la data de 31.07.2007: 
 
ART. 115 
„Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(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. 

(2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele 
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite potrivit 
legii[…]”. 

 
� prevederile art. 4 alin. 1 �i 2 �i ale art. 3 din Legea nr. 210/04.07.2005 privind 

aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i 
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completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, unde se precizeaz� c�: 

 
„(1) La data de 1 ianuarie 2006 se abrog� art. 120 din Codul de 

procedur� fiscal�. 
(2) În toate actele normative în care se face referire la no�iunile de 

dobânzi �i/sau penalit��i de întârziere aceste no�iuni se înlocuiesc cu no�iunea de 
major�ri de întârziere”. 
 

„Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv.[…] 

(5) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 

 
Prin urmare, major�rile în sum� total� de .............. au fost stabilite în mod 

legal de c�tre organele vamale. 
Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru 

sumele care au generat aceste major�ri, contesta�ia a fost respins�, potrivit 
principiului de drept „accesorium sequitur principale”, urmeaz� a se respinge 
contesta�ia �i pentru major�rile aferente. 

 
3. Referitor la contestarea Procesului verbal de constatare �i 

sanc�ionare a contraven�iilor nr. ...................., întocmit de Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava, privind suma de .................... 
reprezentând amend� contraven�ional�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul 
solu�ionare contesta�ii are competen�a material� de a se investi cu solu�ionarea 
acestui cap�t de cerere în conformitate cu dispozi�iile OG 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, în condi�iile în care amenzile contraven�ionale 
se supun dreptului comun. 

 
În fapt, persoana fizic� depune contesta�ie împotriva Procesului verbal de 

constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. ...................., emis de DJAOV Suceava 
prin care a fost sanc�ionat contraven�ional cu amend� de .................... pe motiv c� în 
data de 07.08.2006 la declara�ia vamal� de import a autoturismului .............., 
cump�rat din Germania a anexat certificatul de circula�ie a m�rfurilor EUR1 nr. H 
.............. care la controlul „a posteriori” nu s-a putut verifica. 

 
Petentul solicit� anularea procesului verbal de constatare sus-men�ionat, 

întrucât consider� c� acesta este nelegal, contesta�ia având pentru acest cap�t de 
cerere caracterul unei plângeri formulate în condi�iile OG nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contraven�iilor, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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În drept, sunt incidente prevederile: 
 

� Art. 209 alin. 1 �i alin. 2 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�: 

 
ART. 209 
„Organul competent 
(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a deciziilor 
pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu legisla�ia în materie 
vamal�, se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 

a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 1.000.000 lei, 
se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor 
generale unde contestatarii au domiciliul fiscal; 

b) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, accesoriile acestora, al c�ror cuantum este de 1.000.000 lei sau mai 
mare, cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale, precum �i cele 
formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, 
datorie vamal�, inclusiv accesoriile aferente acestora, indiferent de cuantum, se 
solu�ioneaz� de c�tre Direc�ia general� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. 

(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale 
se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.[…]”. 
 

� Art. 223 din acela�i act normativ, prevede: 
 
ART. 223 
„Dispozi�ii aplicabile 
Dispozi�iile prezentului titlu se completeaz� cu dispozi�iile legale 

referitoare la regimul juridic al contraven�iilor”. 
 
Având în vedere aceste prevederi legale, contesta�ia îndreptat� împotriva 

amenzilor contraven�ionale intr� sub inciden�a OG nr. 2/2001, act normativ care 
constituie dreptul comun în materie de contraven�ii. 

Astfel, se re�ine c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava, prin Biroul solu�ionare contesta�ii, nu are competen�� material� de a se 
investi în analiza pe fond a contesta�iei formulat� împotriva amenzilor 
contraven�ionale, întrucât aceasta apar�ine instan�ei judec�tore�ti, urmând a se aplica 
prevederile art. 32 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraven�iilor, potrivit c�ruia: 

 
ART. 32*) 
(1) Plângerea înso�it� de copia de pe procesul-verbal de constatare a 

contraven�iei se depune la organul din care face parte agentul constatator, 
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acesta fiind obligat s� o primeasc� �i s� înmâneze depun�torului o dovad� în 
acest sens. 

(2) Plângerea împreun� cu dosarul cauzei se trimit de îndat� 
judec�toriei în a c�rei circumscrip�ie a fost s�vâr�it� contraven�ia.[…]”. 

 
Fa�� de cele re�inute se va transmite acest cap�t de cerere Direc�iei Jude�ene 

pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava pentru a-l înainta judec�toriei în a c�rei 
raz� teritorial� se afl� domiciliul fiscal al persoanei fizice. 

 
4. Referitor la solicitarea petentului de suspendare a execut�rii 

obliga�iilor de plat� în sum� total� de .............., stabilite în sarcina sa prin �i 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite 
de controlul vamal nr. ...................., pân� la solu�ionarea definitiv� a 
contesta�iilor formulate, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea acestui 
cap�t de cerere, în condi�iile în care cererea de suspendare a execut�rii actului 
administrativ fiscal nu se afl� în competen�a sa material� de solu�ionare. 

 
În fapt, persoana fizic� solicit� suspendarea execut�rii obliga�iilor de plat� 

stabilite în sarcina sa prin procesele verbale �i decizia contestate, privind suma total� 
de .............., pân� la solu�ionarea definitiv� a contesta�iilor formulate împotriva 
acestora. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 215 alin. 1 �i 2 din OG 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 
ART. 215 
„Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 

suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
(2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 

contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, în 
temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile 
ulterioare. Instan�a competent� poate suspenda executarea, dac� se depune o 
cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor 
al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, o cau�iune de pân� la 2.000 lei”. 

 
Potrivit acestui text de lege, contribuabilul are dreptul de a cere 

suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, solicitare care se depune la instan�a competent�, iar 
aceasta poate suspenda executarea, în cazul în care se depune o cau�iune de pân� la 
20% din cuantumul sumei contestate. 

De asemenea, faptul c� petentul a depus contesta�ie împotriva unui act 
administrativ fiscal, nu înseamn� c� s-a suspendat executarea acestuia. 
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� La art. 14 alin. 1 �i 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modific�rile ulterioare, se prevede: 

 
„ART. 14 
Suspendarea execut�rii actului 
(1) În cazuri bine justificate �i pentru prevenirea unei pagube 

iminente, o dat� cu sesizarea, în condi�iile art. 7, a autorit��ii publice care a emis 
actul, persoana v�t�mat� poate s� cear� instan�ei competente s� dispun� 
suspendarea execut�rii actului administrativ pân� la pronun�area instan�ei de 
fond. 

(2) Instan�a va rezolva cererea de suspendare, de urgen��, cu citarea 
p�r�ilor.[…]”. 

 
Având în vedere dispozi�iile imperative ale legii, cererea contestatorului de 

suspendare a execut�rii Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ...................., emis� de Biroul Vamal 
Suceava, privind suma de .............., intr� sub inciden�a prevederilor legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, motiv pentru care Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea acestui 
cap�t de cerere, neavând competen�a material�, aceasta apar�inând instan�ei 
judec�tore�ti. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 16, 17 paragraful 1, art. 32 pct. 1, 2, 3, 5 �i 6 din protocolul referitor 
la definirea de “produse originare”, ratificat prin O.U.G nr. 192/2001, art. 54, art. 46, 
art. 100 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României �i art. 55 din 
Hot�rârea Nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Codului vamal al României, Anexa 3 din Ordinul Nr. 1076 din 26 iunie 2006 pentru 
aprobarea valorilor în vam�, art. 115 din OG 92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�, devenit art. 119 prin republicare la data de 31.07.2007, art. 209 
alin. 1 �i alin. 2, art. 215 alin. 1 �i 2 din OG 92/2003, republicat�, art. 4 alin. 1 �i 2 �i 
art. 3 din Legea nr. 210/04.07.2005 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 
20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, art. 14 alin. 1 �i 2 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile ulterioare, art. 32 alin. 2 din OG nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor, coroborate cu prevederile art. 216 
din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
 
 
 
 
 

DECIDE: 
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1. Respingerea contesta�iei depuse de persoana fizic� .................... cu 

domiciliul ...................., municipiul Suceava, jude�ul Suceava, împotriva Procesului 
verbal de control nr. .................... �i Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ...................., întocmite de 
organele de control din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Suceava, pentru suma total� de ..............,  reprezentând: 

 
�   .................... – taxe vamale; 
�   .................... – major�ri de întârziere taxe vamale; 
�      .................... – accize; 
�      .................... – major�ri accize; 
�   .................... – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
�      .................... – major�ri de întârziere tax� pe valoarea ad�ugat�, 

ca neîntemeiat�.       
 
2. Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul 

solu�ionare contesta�ii, nu se poate investi cu solu�ionarea cap�tului de cerere privind 
suma de .................... reprezentând amend� stabilit� prin Procesul verbal de 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. .................... �i remite dosarul c�tre 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Suceava contesta�iei depuse 
de c�tre persoana fizic� .................... cu domiciliul ...................., municipiul 
Suceava, jude�ul Suceava pentru acest cap�t de cerere, urmând ca DJAOV Suceava s� 
înainteze dosarul instan�ei judec�tore�ti competente pentru solu�ionarea cauzei. 

 
3. Constatarea necompeten�ei materiale în ceea ce prive�te cererea de 

suspendare a execut�rii Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ...................., emis� de Biroul Vamal 
Suceava, privind suma total� de .............., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava neputându-se învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, 
aceasta fiind de competen�a instan�ei judec�tore�ti. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
…………………………… 

 


