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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 

AGEN�IA NA�IONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ 
DIREC�IA GENERALÃ A FINAN�ELOR PUBLICE 

Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 
 
 

DECIZIA NR.  
 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� dl. , înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal� – 

Biroul Vamal  sub nr.  /04.08.2006 
 
 
 Obiectul contesta�iei, înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal�  – Biroul Vamal  sub 
nr.   /04.08.2006, îl constituie Actul constatator nr.  /30.06.2006, prin care Biroul Vamal  a 
stabilit în sarcina S.C.  S.A.  o diferen�� de drepturi vamale în sum� de 5.537 lei. 
 
 Referitor la termenul de depunere a contesta�iei, prev�zut la art. 177 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  Biroul Vamal  men�ioneaz� în 
referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, c� nu are în eviden�� documente privind 
luarea la cuno�tin��  a Actului constatator nr. /30.06.2006, întrucât Dl.  nu este titularul 
men�ionat pe actul contestat, acesta fiind încheiat pentru S.C. S.A. , c�reia i-a fost 
comunicat. 
 

Având în vedere prevederile art. 175 �i art. 179 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice, este 
învestit� s� solu�ioneze contesta�ia. 
  
 Din verificarea îndeplinirii procedurii de contestare s-au constatat urm�toarele:  
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este analiza calit��ii procesuale active a dlui.  în 
condi�iile în care prin Actul constatator nr. /30.06.2006, întocmit de c�tre Biroul Vamal , 
a fost stabilit� în sarcina S.C. S.A  o diferen�� de drepturi vamale. 
 
 În fapt, Direc�ia Regional� Vamal�  – Biroul Vamal  a întocmit Actul constatator nr. 
/30.06.2006, prin care a stabilit în sarcina S.C. S.A.  o diferen�� de drepturi vamale în sum� 
de 5.537 lei, ca urmare a solicit�rii acesteia din adresa nr. /13.06.2006, înregistrat� la Biroul 
Vamal sub nr. /15.06.2006, prin care se men�ioneaz� c� utilizatorul prev�zut în Contractul de 
leasing financiar nr. /18.02.2005, a optat pentru achizi�ionarea înainte de termen a 
autoturismului importat în regim de leasing cu declara�ia vamal� de import nr. I /17.03.2005. 
 
 Dl. , în calitate de utilizator al contractului de leasing financiar nr. /18.02.2005 sus�ine 
c�, dup� emiterea actului constatator nr. 30.06.2006, S.C.  S.A  i-a „ refacturat taxele vamale 
conform pct. 6 din contract „ �i consider� c� valoarea la care s-au calculat taxele vamale nu 
este corect�. Pentru aceste motive, solicit� „ recalcularea taxelor vamale iar decizia pe care 
o va lua Unitatea Vamal�  „ s�-i fie comunicat�. 
 
 În sus�inerea cauzei, Dl.  nu a depus nici un document care s� probeze c� a fost 
mandatat de S.C. S.A.  pentru ca, în numele acesteia �i pentru ea, s� formuleze �i s� 
depun� prezenta contesta�ie. 
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 În drept, potrivit art. 175 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�: 
 
 (1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte administrative fiscale se 
poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este o cale administrativ� de atac �i nu 
înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se consider� lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in condi�iile legii. 
    (2) Este indrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în drepturile sale 
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 
    (3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia stabilite prin decizie de impunere 
se contest� numai împreun�.” 
 
 De asemenea, conform art. 17 alin. (1) �i (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�: 
 
   „ (1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit��ile administrativ-teritoriale, 
contribuabilul, precum �i alte persoane care dobândesc drepturi �i obliga�ii în cadrul 
acestui raport. 
    (2) Contribuabilul este orice persoan� fizic� ori juridica sau orice alta entitate fara 
personalitate juridic� ce datoreaza impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume bugetului general 
consolidat, în condi�iile legii „ 
 
 Se re�ine c� drepturile vamale calculate prin Actul constatator nr. 1133/30.06.2006 au 
fost stabilite exclusiv în sarcina S.C. S.A. �i nu au fost contestate de c�tre aceasta. 
 
 În sarcina Dlui.  nu au fost stabilite drepturi vamale �i nici nu a fost lezat în drepturile 
sale prin actul administrativ fiscal sus-men�ionat, Dl. neavând raporturi juridice cu autoritatea 
vamal�. 
 
 Potrivit art 187 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�: 
     
    „(1) Daca organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei cond�tii 
procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
 
 Se re�ine c� Dl. nu este îndrept��it s� formuleze contesta�ie împotriva  Actului 
constatator nr. /30.06.2006 întocmit de organele vamale pentru S.C. S.A., întrucât potrivit 
prevederilor legale citate mai sus nu este subiect al raportului juridic fiscal. 
  
 Mai mult, din contesta�ia formulat� �i din documentele existente la dosarul cauzei nu 
rezult� c� Dl. a fost împuternicit de S.C. S.A pentru ca, în numele s�u sau pentru sine s� 
formuleze �i s� depun� contesta�ie. 
 
 Sus�inerea Dlui. privind refacturarea drepturilor vamale de c�tre  S.C.  S.A. a sumelor 
stabilite de organele vamale, nu prezint� relevan�� în stabilirea calit��ii procesuale a 
acestuia, în condi�iile în care rezolvarea diferendelor de natur� comercial� dintre cele dou� 
p�r�i nu este în sarcina organelor de solu�ionare a contesta�iilor. 
 
 Prin urmare, contesta�ia formulat� de Dl. urmeaz� a fi respins� ca fiind introdus� de o 
persoan� f�r� calitate procesual� activ�. 
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 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 17 
alin. (1) �i (2), art. �i art.187 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� se 
 
 

D E C I D E 
 
 
 Respingerea contesta�iei formulat� de dl.  ca fiind introdus� de o persoan� f�r� 
calitate procesual� activ�. 
 


